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Ata da 144~ Sessão, em 19 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José F.ragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRSC SENADORES: 

Alexandre Costa - Améric-o de Souza - Helvidio 
Nunes- Lui:z: Cavalcante- Pass0s Pôrto :-::- !osé Igná
cio Ferreira- Nelson êarnêír.o- Jamil Haddad- Al
fredo Campos- José Fragelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- A liSta de pre
sença acusa o comparecimento de II Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalho:>. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão liOos pelo Sr. 
!~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 172, de 1986 

Dâ nova: r:~!lacào a dispositivo da Lei n"' 7.493, de 
17 de junho de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jl' O caput do art. 9~' da Lei n"' 7.493, de 17 de 

junho de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 91' Para as eleições que obedecerem ao sis~ 
tema proporcional, cada Partido poderá registrar 
candidato até três vezes o número de lugares a 

_ preencher na Câmara dos Deputados e na As
- sembléia Legislativa. 

Art. 21' O art. 11 da Lei nl' 7.493, de 17 de junho de 
1986, P_<!S_sa a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 11. As convenções regionais para delibe
rações sobre coligações partidárias e escolhas de 
candidatos s_erão realizadas entre: 15 de junho e até 
dez dias após a vigência da presente lei. 

Parâgrafu única·. A Comissão Executiva Regio
nal ou a Comissão Executiva Regional Provisória 
de Partido Político deverá requerer o registro à Jus
tiça Eleitoral dos candidatos escolhidos para com
pletar o r.úmero fixado pela presente lei, dentro do 
prazo de doze dias, a contar de sua vigência.'' 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Díretoi-Geral do Senado Federal 

JOSE LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Di reter --Administra-tivo 

MÀRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

Art. 411 A presente lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

Art. 51' Ficam revogados os arts. 31', 99 e seus§§ 1"' e 
21', e o art. 11 da Lei n~' 7.493, de 17 de junho de 1986, e 
demais disposições em, contrário. 

Justificação 

O presente projeto respeita a decisão do Egrégio Tri
bunal Superior Eleitoral em face dare-dação de_ dispositi
vos da Lei n~' 7.493, de 17 de junho do corrente ano. E 
atende ao apelo de quase todas as agremiações políticas, 
interessadas em possibilitar a presença no pleito de 15 de 
novembro de novas lideranças, que seriam provavelmenw 
te afastadas pelo reduzido número de candidafos de cada 
Partido, à Assembléia Nacional Constüuínte e às Asw 
sembléias Legislativas. 

A aprovação do presente projeto não anula as Conw 
venções já -concluídas c não impede a realização das já 
.convocadas. 

Sala das Sessões, cm (9 de agosto de 1986 . ...:::..-Àifredo 
Campos - Nelson Carneiro. 

(À Comissão de Constituição e JU.silça.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 173, de 1986 

Dispõe sobre pensão especial para os deficientes 
físicos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a concew 

der pensão especial, mensal, vitalíCia e·üttransferível, aos 
portadores de deficiência física que requeterem,-devidã a 
partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto 
Nacional de Previdência Social - INPS. 

§ 19 O valor' da pensão especial, ·reajustável a cada 
ano posteoior à data da concessão segundo a variação do 
Indice de Preços ao Consumídor- IPC, será calculado 
em função dos pontos indicadores da natureza e do grau 
da dependêncía resultante da defiCiência fisica,·a- rã:ião, 
cada um, de metade do salário mínimo vigente no País. 

§ 29 Quanto à natureza, a dependência compreendew 
rá a incapacidade para o trabalho, para a deaf!lbulação, 
para a higieqe pessOal e para alimentação; atiibuindowse 
a cada uma 1 (um) ou 2 (dois) pontos, respectivamente, 
conforme seja o seu grau parcial ou total. 

Art. 29 A percepção do benefício de que trata esta 
lei dependerá unicamente da apresentação de atestado 
médico comprobatório das condições constantes do arti
go anterior, opassado por junta médica oficial para esse 
fim constituída pelo Instituto Nacioni:!Fde- PreVidência 
Social, sem qualquer ânus para os interessados. 

A rt. 39 A pensão especial de que trata esta lei, resw 
salvado o direito de opção, não é acUmulável com rendiw 
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menta ou indenização que, a qualquer título, venha a ser 
pãga pela União a seus beneficiários. 

Art. 49 A pensão especial será mintida e paga pelo 
Instituto Nacional de Previdência Social, com recursos 
provenientes do aumento, em atê 2 (dois) pontos percen
tuais, da quota da receita bruta da Loteria de Números 
- LOTO, instituída pela Lei n<:> 6.717, de 12 de now 
vembro de 1979, destinada à Previdência Social. 

Justificação 

A grande maioria dos deficientes físicos em nosso País 
é composta de membros de famílias pobres, que não dis
põem de recursos para prover o mínimo de assistência 
necessária a um indivíduo incapacitado para o trabalho e 
não raro impossibilitado de ministrarwse cuidados pesw 
soais básicos, como alimentação e higie!le. Na verdade, 
muitas dessas famílias não têm sequer condições de assuw 
mi r o encargo de alimentar uma pessoa que, não poden
do trabalh<lr, deixa de contribuir para õ consumo do
méstico. 

Não é desconhecido o fato de que uma parte ponderá
vel desses cidadãos, além do atendimento das necessida
des básicas, precisa de assistência especial de enferma
gem e a tendente ou destinada à aquisição e manutenção 
de <lparelhos ortopédicos. 

Ao propor a concessão de pensão especial aos defiw 
cientes físicos fuce atendimento a essas necessidades, o 
presente Projeto pretende contribuir para a plena eficá
cia dos preceitos da Emenda Constitucional n9 12/78, 
que assegura aos deficientes físicos a melhoria de sua 
condição social e econômica. 

Estou certo de que os ilustres Pares, em face do alcanw 
ce humano e social d<l medida, emprestarão seu indis
pensável apoio para sua aprovação nesta Casa. 

Sala das Sessões, lQ de agosto de 1986.- Cesar Cais. 

rÃs Comissões de Constituição e Justiça, de Legisw 
facão Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às Comissões compea 
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Encontrawse 
na Casa o Sr. Roisle Alaor Metzker Coutinho, suplente 
convocado da representação do Estado da Bahia, em virw 
tude do afastamento do titular, Senador Lomanto Júw 
nior. 

S. Ex~ encaminhou à Mesa o diploma, que será publiw 
cado na forma regimental. 

E o seguinte o diploma en.caminh<ldo à Mesa 

:Dli:~LOMA 
~B BV:JPiLlllH'I"lll o :DII 

SEN A.DO:E\ PE:&.O ES'rA.:DO :DA. DA:B:EA 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA .BAHIA, pelo "'" PRESIDENTE, 

na confotaúcbde do att.. 215 do Código Eleitoral, confere êste diploma de Suplente de Senador 

ao Senhor 

ROISLE ALAOR METZKER COUTINHO 

ELEITO a lS de novembro último sob a legenda da. .AUANÇA RENOVADORA NAQONAL, 

conforme consu da. at2. da sessiO dêstC 'Í'dburu.l. do dia 1:5 d.o corrente, p2-ra que, na form-a. preceituada 

na Legislação vigente, possa substituir ou suceder o ciru.la.r no Senado Fedeu!. 

Cidade do Salvador, 23 de dezembro de 1978. 
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O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) - Designo co
missão formada pelos Srs. Senadores Octávio Cardoso, 
Alfredo Campos eJamil Haddad para introduzirem S.E-
"'em plcnárío, a fim de prestar o compromisso regimen
tal. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em 
plenário o Sr. Roisle Alaor Metzker Coutínho, prestan
do junto à Mesa o seguinte compromisso regimental: 

.. PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO 
E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E 
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR 
QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTARA 
UNIÀO, A INTEGRIDADE E A INDEPtNDEN
CIA DO BRASIL ... (Palmas.) . 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - Declaro em
possado, como Senador da Repóblica, o nobre Sr. Roisle 
Alaor Metzker Coutinho que, a partir deste momento, 
passará a participar dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9-Secretârio. 

t lida a seguinte 

Em ]9 de agosto de 1986 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à 

vista do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que, 
assumindo o exercicio da representação do Estado da 
Bahia em substituição do Senhor Senador Lomanto Jú
nior, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e 
integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal. 

Atenciosas saudações. - Alaor Coutinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Comuni
cação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobr<a_mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 265, de 1986 

Pelo falecirilento do Senador Lenoir Vargas, requere
mos, na forma regimental e de ac_ordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens: 

a) inserção c.m ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famfiia e ao Estado 

de Santa Catarina; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, l9 de agosto de 1986. -Octávio Car

doso- Luiz Cavalcante- Jamil Haddad- Nelson Car
neiro- José Ignácio Ferreira- Passos Pôrto- Alfredo 
Campos- Américo de Souza - Alaor Coutinho- José 
Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este requeri
mento depende de votação, em cujo encaminhamJ;nto 
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o de
sejarem. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para en
caminhar a votação -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Nestes últimos anos, o Senado Federal tem sido rude
mente atingido, tais foram as lamentáveis perdas de 
companheiros nossos que pranteamos neste plenário. 
Nesta manhã, perdemos o Senador Lenoir Vargas, da 
Representação de Santa Catarina. 

Em nome da Bancada do meu partido, que o ilustre 
morto com tanto brilho integrou, desejo manifestar todo 
o nosso pesar pelo passamento de um homem que teve 
uma acabada vocação política. Vereador, Deputado es
tadual, e Deputado federal em três legislaturas, Senador 
eleito e reconduzido ao Senado Federal. O nobre Seila
doi- Lenoir Vargas, em todos esses mandatos, se houve 
com grande dignidade, especialmente, com grande fideli
dade aos seus ideais e aos seus princípios. E o eleitorado 
de Santa Catarina, reconhecido desse seu valor, dessa 
sua fidelidade, do labor incansâvel de homem público, 
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sucessivamente o reconduziu, e estava S. Ex~ agora no 
exercício do alto mandato neste Parlamento. 

Ontem, tivemos a triste notícia de que fora acometido 
de um infarto. Apesar de todos os dedicados esforços do 
corpo médico, inclusive desta Casa, hoje recebemos a 
triste notícia do seu passamento. 

Desejo, assim, ressaltar que o ilustre morto deixa um 
grande vazio na nossa Bancada e na Representação cata
rinense. Empobrece-5e o mundo político de Santa Cata
rina, porque foi um homem que exerceu sempre os seus 
mandatos com grande nobreza. com grande espírito 
público, com grande dedicação. Honrou e digníficou o 
mandato popular. 

O ilustre Senador catarinense, mercê de seus méritos, 
recebeu a condecoração da "Ordem do Congresso Na
cional" no Grau de Grande Oficial, a "Ordem de Rio 
Branco" no Grau de Grande Oficial, a "Ordem do Méri
to Aeronáutico" no Grau de Comendador,a "_Qglem do 
Mérito Naval" com a "Medalha Almirante Tamanda
ré", a Ordem do Mérito do lpiranga", Medalha Come
morativa do Sesquicentenárío da Instalação dos Traba
lhos do Senado Federal", "Medalha Comemorativa do 
Sesquicentenário do Poder Legislativo'' e "Medalha José 
Bonifácío", do Senado Federal. 

Integrou, nesta Casa, diversas Comissões e, em mais 
de uma legislatura, integrou também a Mesa Direta dos 
nossos trabalhos. 

Homem de trato ameno-, homem de procedimento 
sempre cavalheiresco, soube granjear a amizade, a esti
ma e a admiração de todos os seus Companheiros. 

A nossa homenagem se estende também à sua Exce
lentíssima Esposa, Dona Ruth Barbedo Ferreira, e a 
suas filhas Marta Maria e Ligia María. 

Assim, Sr. Presidente, ao requerermos, com diversas 
Uderanças, esta homenagem à memória do ilustre mor
to, queria acrescentar também a grande perda que repre
sentou para o Partido e para o Parlamento, para a socie
dade de Brasília e de Santa Catarina, o passatriento desse 
ilustre Parlamentar que tanto honrou, dignificou e 
enobreceu o Parlamento Nacional. • 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Américo de Souza - Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador AméiiCO de Souza. 

0 SR. AMI!:RICO DE SOUZA (PFL - MA. Para 
_encaminhar a v9tação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Partido da Frente Liberal estâ de luto. Perde o Se
nado um dos mais ilustres companheiros que abrilhanta
ram esta Casa. Desaparece de Santa Catarina a figura do 
ilustre e eminente Senador Lenoir Vargas. 

Correligionârio de S. Ex• nos anos que passamos jun
tos na Câmara dos Deputados, adversários de S. Ex,f. 
aqui no Senado da República, mas lá, como cá, tivemos 
sempre a cordiaHdade nas nossas relações e admiração 
nossa no seu procedimento. 

Lenoir Vargas é o nome que sempre se impôs ao res
peítci e à admiração desta Casa, homem cujas atitudes 
inspiravam profunda confiança em todos. 

Pelo respeito, pela admiração pelo carinho ciue tínha
mos por S. Ex•, não podíamos, Sr. Presidente, deixar de 
trazer a nossa voz de profundo sentimento, no momento 
triste em que deiXa o nosso convívio o querido compa
nheíro Lenoir Vargas. 

Neste momento, Sr. Presidente, quando a tristeza in
vade o lar do ilustre morto, tocam clarins os- anjos do 
Céu a· receber essa alma pura e chora a nossa alma de 
cristão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Uder do 
PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (I'SB - RJ. Como líder, 
para encaminhar a votação. Sem revisão do orador)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvi o pronunciamento emocionado do nobre Sena
dor Octávi~ Cardoso sobre_ o pass~mento do noss~ que
rido Companh~iro Lenoir Vargas. Já me iiriha habitua
do a vê-lo diariamente nas sessões, sentado ao lado do 
nobre Senador Octávio Cardoso, com aquele seu jeito 
tranqüílo, nos seus discursos, com aquela voz mansa, e 
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causou-me espécie, como médico, que um homem tranM 
qüilo, sem problemas, homem que não eleva a voz em 
nenhum debate, pudesse ter sido acometido de enfarte. 
Mas o destino é cruel e, infelismente, hoje estamos aqui 
reverenciado que para mim, novo nesta Casa, represen
tava um padrão típico de homem de princípios, sempre 
coerente e sempre votando de acordo com sua Bancada. 

Em nome do Partido Socialista Brasileiro, neste mo
mento, associo_-me ao sentimento de pesar do Senado da 
República e deixo junto à Família os mais sentidos votos 
de condolências neste instante tão triste que atravessa
mos nestu Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Concedo a pala
vra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSI!: !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O PMDB, nesta hora triste, quer também se associar a 
esse preito que vai sendo prestado à figura ilustre do nos
So queiido cofega Lenoir Vargas. Ao longo desses anos, 
nos acostumamos a ver, mais que com respeito, com ad

, miração, e mais que com admiração, com estima, que 
formamos na esteira desses anos, aquela figura serena, 
tranqüila, que, no Plenário, revelava sempre, nas suas 
externações e nos seus votos, a segurança, a co_erência e a 
lealdade ao seu P~rtido e aos seus companheiros. Tive
mos muitos exemplos das excelsas virtudes, das qualida
des marcantes do nosso querido colega Lenoir Vargas. 

O Sr. Alfredo Campos -Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOS:Ii: IGNÁCIO FERREIRA- V. Ex• tem o 
aparte, nobre Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo C:tmpos- Nobre Senador José Ignâcio 
Ferreira, o aparte que ora pedi é no sentido de cientificar 
a Ca~~_que V. Ex• fala neste instante, por delegação dire
ta do PMDB, em nome de nosso Partido e da Bancada 
do GOverno nesta Casa. 

O SR. JOS:Ii: !GNÁCIO FERREIRA - Muito obri
gado a V. Ex' por esta oportunidade e por esta honra. 

Pessoalmente também me vinculo a esta homenagem. 
Falo em nome do meu Partido, mas também falo em 
meu nome oflessoal. Tinha ligações, que se foram estrei
tando ao longo desses quatro anos, com o nosso prezado 
Lenoir Vargas e com os seus familiares - com Dona 
Ruth, com suas filhas, netos- colegas dos meus filhos. 
Por isso, sinto pessoalmente muito esse passamento. 

Sr. Presidente, sem qualquer ênfase que se possa dar 
em termos de retórica, falam mais altos os principais fa
tos da vida administrativa e parlamentar do eminente ex
tinto: foi Vereador e Líder do PDS na Câmara Munici
pal de Chapecó, em Santa Catarina, numa legislatura; 
foi __ :peputado Estadu!3-l por duas Iegislaturas e também 
Líder do seu Partido na Assembléia Legislativa; foi De
putado -Federal em três legislaturas, e na Câmara dos 
Deputados foi quase tudo, inclusive Vice-Líder da Ban
cada do PDS. Foi também, desde a fundação atê 1983, 
Presidente do PDS em Santa Catarina, como também 
Presidente da ARENA em Santa Catarina, em determi
nada ocasião. Foi Senador eleito em 1970 e reeleito pelo 
Colégio Eleitoral do Estado em 1978. Advogado, profes
sor universitário, tem vários trabalhos publicados, inclu
sive obras científicas, e a sua atuação parlamentar foi da 
fecundidade que todos conhecemos, da coerência, da 
sensatez e do equilíbrio por todos conhecidos e por todos 

- seguramente proclamados. 
Os seus padrões ideológico, cívico e ético foram, por 

várias vezes, tornados evidentes em diversas oportunida
des, para mim particularmente nestes últimos quatro 
anos que ora se vão fmdando. 

Por estas razões, Sr. Presidente, associo-me a essas ho
menagens em nome do nosso Partido, o PMDB, e pes
soalmente também, rogando aos céus para que Deus re
ceba a sua boníssima alma no seu aprisco dos bons e dos 
justos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PMDB- SE. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Nesta legislatura que está a se extinguir, nestes oito 
anos ~e vida legislativa e política do Senado Federal, ti-
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vemos profundas perdas na sociedade política brasileira. 
O Brasil foi traumatizado com o desaparecimento de 
muitos Senadores que honraram a vida pública do nosso 
País. 

Assim, mais uma vez somos surpreendidos, desta vez 
pela figura mais serena que havia no Senado, um pesse
dista histórico, unl gaúcho de coração de Santa Oi.fãfi
na, um homem que conviveu com Nereu Ramos, que foi 
do PSD catarinense, que galgou, ao longo de sua vida, 
todos os cargos através do mandato popular, de Verea
dor a Senador da República e que estava encerrando a 
sua vida política, quando foi surpreendido pelo coração. 

Dizia Alcides Carneiro que "o coração não mata, o 
coração morre. o que mata é a angústia; essa grande ini
miga da natureza humana", 

Creio, Sr. Presidente, que todos nós, polítícOs, vive· 
mos permanentemente em tensão, somos permanente· 
mente angustiados, neste mundo que está aí,- de turbi· 
!hão, que se inscreve e circunscreve em torno de nós -
uma vida pública acidentada, todos nós estamos sujeitos 
ao fim surpreendente de Lenoir Vargas. 

Sr. Presidente, associo-me às homenagens. Já subscre
vi o requerimento, pois fUi seu colega: desde a Câmara 
dos Deputados; lá, o conheci como Vice--Presidente da 
Câmara dos DeputadOs; foi cõmpanhdro e adVersário 
político. Depois, nos somamos à sombra do Partido que 
sustentou o regime militar no Brasil durante es.s.es anos. 
Lenoir Vargas tomba coerente, dentro do seu Partido, 
fiel às suas origens e à sua vocação política. 

Merece, portanto, de todos nós, o respeito, a admi
ração e a saudade~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro: 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem _ _r_e_visão do orador) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

O perfil, a pr'esença, a personalidade de Leno_ir_ Vargas 
foram já aqui exaltadas por YáriOS. doS-ofadores que me 
antecederam. 

Quero, porém, focafizar dois aspectos: o do Membro 
da Comissão de Constituição e Justiça, aquek perina
nente estudioso dos problemas que transitam e transita
vam por esse órgão técnico, a independência de seus vo
tos, a coragam de divergir, a lucidez dos seus p-ronuncia
mentos e a preocupação com os antigos Senad_ores, pelos 
quais tantO lutou para que pudes_sem ter, nesta Casa, ~ 
assistência médica que se encerra com o mandato. Creio 
que foi a sua última proposição aprovada nc,:sta Casa, lu~ 
tou por isto, para que os que se aposentãm da vida públi- -
ca, deixando esta Casa, possam continuar recebendo o 
tratamento médico que é dispensado aos que estão em 
atividade. Mal sabia ele que a morte não lhe permitiria 
conhecer o instante em que outros Senadores afastados 
da ati v idade pudessem valer-se dessa faculdade que uma 
resolução lhe deferiu. Ao mesmo tempo, era um homem 
preocupado com o destino de todos os parlamentares, de 
todos os funcionáriOs -Contribuintes do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas.- PrOcuniv-:i-acompanhar to
dos os projetas que diziam respeito a eSSe Instituto, ten
tando, por todos os meios, evitar que proposições dispa
ratadas pusessem em risco a sorte, a esperança e os re
cursos com que as famílias dos parlamentares e dos fun
cion{lrios teriam que e-nCarar depois da ffiorte ou da apo
sentadoria dos_ seus chefes. 

Todos estes aspectos que ressalto, Sr. Presidente, reve
lam não só o homem dedicado aos problemas do Direi
to, como também, o homem sensível às preocupações 
que afligem a todos os que, como nós; através de longos 
anos de atividades políticas, esperamos um dia merecer a 
compreensão dos que vierem depois de nós, pelo respei
to, pela probidade, pela lealdade e, principalmente, por 
aquele alto espíiíto, aquele constante espírito de fraterni
dade, de compreensão humana que caracterizou, entre 
outros atributos, Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadures_quco aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens que vêm de ser pres

tadas à figura do no_!iSO saudoso Colega de tantos anos 
de labuta nesta Cusa, Senador Lenoir Vargas. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

Os nobres Senadores destacaram a personalidade, o 
cur:.ítcr, a fibra, a inteligência, a dedicação e a competên
cia com que Lenoir Vargas serripre desempenhou o seu 
mandato, aliás, seus dois mandatos de Senador da Re
pública. 

Como foi assinalado também, Lenoir Vargas teve, sem 
dúvida alguma, uma carreira política excepcional, toda 
ela nos Legislativos da Federação Brasileira, desde aVe
rea-nça, Deputado estadual duas vezes, três leg_islaturas 
como Deputado federal e Senador em dois períodos de 
oito anos. 

Todos que tivemos a oportunidade de trabalhar com 
Lenoir Vargas um pouco mais proximamente na Comis
são de Constituição e Justiça, devemos, sem favor al
gums ressaltar a maneira pela qual S. Ex' desempenhou 
suas funções, com assiduidade, com estudo permanente 
de todas as importantes questões que se debatiam naque
la grande Comissão do Sen-ado da RepúbHCã-. 

Como disse o Senador Nelson Carneiro, dentre essas 
qualidades destacava-se a sua independência, a maneira 
pela qual S. Ex~ se pronunciava sempre, de acordo com 
os resultados dos seus acurados estudos da matéria cons
titucional. 

Aqui. no plenário. Lenoir Vargas era aquela figura se
rena que todos relembraram, mas também firme, não 
deixando de se pronunciar sobre todas as questões im~ 
portuntcs pam o Pais e para os debates desta Casa. 

Realmente, o Senado da República, a classe política, o 
Bra.->il c o Estado de Santa Catarina perdem um dos seus 
mais ilustres Legisladores que temos tido nos Legislati
vos da nossa Pátria, desde as Câmaras Municipais até o 
Senado du Rcpúblicu. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
nestas ,;ondiçõcs vai eilcerrar a presente sessão, desig
nando para a ordinária de segunda-feira próxima a se
guint: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA C.~MARA 
N' 31, DE 1986 

(Em regime de urgênciã.- ai't. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 31, de 1986 (n" 7.596/86, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a criação de cargos nos ofícios judiciais da Jus
tiça do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVO RÃ VEIS, proferidos em 
Plenário, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter· 
mos do art. I 95, inciso I do Regimento Interno, ~ inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n"' 
80, de !984, de sua autori<l,_ que ''altera dispositiYo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, ~om vistas a limitar 
em 40 horas semanais a jornada de trabalho''. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 160, de 
1986, de autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento In
terno do Senado Federal, a constituição_de uma Comis· 
são Especial, composta dé 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo -

PARECER ORAL, FA VORÃVEL, proferido em Ple
nário, da Comissão: 

-de Finanças. 

Agosto de 1986 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 409, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2. 732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois_ milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 410 e 411, de 1986, das Comis· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n" 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n"'s 189 a 191. de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidude e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos Senadores Passos Põrto, Helvídio Nunes e 
José Fragelli; 

-de Serviço Público e de Legislação Social, favorá
veis. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n" 147, de 1981, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que modiftca dispositivo da vigente Consoli
dação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~'s 557 a 559, de 1984, daS Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finant;as, favorável. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sew 
nado n? t56, de !981, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que altera e revoga dispositivos na Consolidação 
das Leis do Trabalho e na Lei n? 5.889, de 8 de junho de 
1973, para o fim de unificar a prescrição no direito do 
trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 21 c 22, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justi~a. pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Legisla~ão Social, favoráv~I. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se-
nado n<1 t3, de 1983, de autoria do Senador Gastão 
Müller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de_ consw 
trução, reconstrução ou montagem de Teatro ou Biblio
teca Pública, nos casos de extinção ou demolição da uni
dade existente, tendo 

PARECERES, sob n"'s 390 e 391, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n" 58, de 1983, de autoria do Senador Murilo Bada
ró, que dispõe sobre a cobrança de multa pelas conces
sionárias de serviço público, tendo 

PARECERES, sob n"'s 309 e 310, de 1984, das Comis
sões: 

-dEi Constituição e Justiça, pela constitucíonaltdade e 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

-de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos) 
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ATO DO PRESIDENTE N9-83,-DEI986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buições que lhe conferem os artigos 52, item- 38;-e97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n'>' 007890(86-9, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Sebastião Fi
gueira Santana, Artífice de Mecânica, Classe .. Especial", 
Referência NM-30, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 111,- e !02, in
ciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso li, 429, 
inciso I, 430, inciso IV e414, § 4~>, da Resolução SFn~> 58, 
de 1972, e artigO 29, parâgrafo único~_da Resoluç~o SF n~' 
358, de 1983, e artigo 31', da Resolução SF n~> 13, de 1985, 
com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratifik 
caçào adicional por tempo de serviço a que faz jus, ob
servado o limite previsto no artigo 102, § 21', da Consti
tuição Federal. 

Senado federal, 10 de julho de 1986.- Enéas Faria, 
Primeiro-Secrctârio, no exercício da Pr"e:Sidência. 

ATO DO PRESIDENTE No 84, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97; in
ciso IV, do Regimento ln temo e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Dlretora n~>2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~> 007927/86-0, 

Resolve declarar aposentado, compulsoriamente, a 
partir de 14 de julho de 1986, Adão Carrozorii de Jesus, 
Técnico em Comunicação Social, Classe ''Especial", Re
ferência NS-25,_do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos dos artigos 101, inciso II, e 102, inciso I, 
alínea a, da ConstHuição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso I, 429, in
ciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 4~>, da REsolução SF 
n<? 58, de 1972; e artigo 29, parágrafo único, da Resoluçã_o 
SF n<? 358, de 1983, e artigo 3<?, da Resolução SF n<?l3, de 
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a 
gratificação adicional por tenlpo de Serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 2'1, da Cons
tituição FederaL 

Senado Federal, 10 de julho de 1986.- Enéas Faria, 
Primeiro-Secretário, no exercício da PresidênCia. 

ATO DO PRESIDENTE No 85, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 

buiQÕes que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97,Jn
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora o<? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 007592/86-8, 

Resolve aposentar, voluntariamente, Manoel Honório 
da Silva, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe "Es
pecial", Referência NS-19, do Quadro Pern1anente. do 
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 
102, inciso I. alínea a, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, combinados com os ar_tigos 428, inci
so II, 429, incíso I, 430, incisos IV e V, e414, § 49, daRe
solução SF nl' 58, de 1972, e artigo 2~>, parágrafo único, 
da Resolução SF n<? 358, de -1983;-e artigo 3<?, dri.-Reso
lução SF nQ 13, de 1985, com proventos integrais, aCres~ 
cidos de 20%, e a gratifiéii.ÇãO-ãdíCiOilal por tempo de ser
viço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 
102, § 2<?, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 17 de julho de 1986.- José Fragellí, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENtE N• 86, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com ~ dele-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)-

gação de competência q·ue lhe toi outorgada pelo Ato n~> 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n~>l2, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do !fisposto na Resoluçã_o n<? 
130, de 1980. 

Resolve autorizar a contratação, sob o regimejurtdico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Thales de Souza Ra
mos Filho, para o emprego de Assessor Técnico, com o 
salário mensal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partír de 5 de- junho de 1986, com lotação e 
exercício no Gabinete do Líder do Partido Liberal, Sena
dor Itamar Franco. 

Senado Federal, 17 de julho de 1986:- José Fragelli, 
Presidente do Senado Fe_deral. 

ATO DO PRESIDENTE No 87, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atrik 
buícões que lhe conferem os artigos 52, item 38 e -97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acor~o c?m a deleM 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 
2,_de 1973, e revigorada pelo Ato n"'l2, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9 

130, de 1980. 
Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 

da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Gárantia por Tempo de Serviço de Xavier Autran Fran
co Sá Filho, para o emprego de Assessor Técnico, com o 
salárío mensal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de II de junho de 1986, com lotação e 
exercício no Gabinete da Senadora Eunice Michiles. 

Senado Federal, 24 de julho de 1986. -.José Fragelli, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE No 88, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atriK 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato n~' 
2, de 1973, e revigoradã pelo Ato n"' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n~> 
130, de 1980. 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo· de Serviço de Maeterlinck Rêgo 
Mel)des, para o emprego de Assessor Técnico, com o sa
lário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, 
a partir de 19 de julho de 1986, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Carlos Alberto. 

Senado Federal, 24 de julho de 1986. -José Fragem, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE No 89, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso rv, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do processo n9 004446/86-0, 

Resolve aposentar, por invalidez, Vilma Célia Martins 
Vianna, Assistente Legislativo, Classe C, Referência 
NM-33, do Quadro Permanente do Senado Fede_ral, nos 
termos dos artigos lO I, inciso I, e 102, inciso I, alínea b, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binados Com os artigos 428, inciso III, § 29, 429, inciso 
Ill, e414, § 4Q, da Resolução SF n~> 58, de 1972, e artigos 
29, parâgrafo único, e 3Q da Resolução Sf' n<? 358, de 
1983, e artigo 39 da Resolução SF n<?l3, de 1985, e artigo 
1~', da Lei n'9 1.050, de 1950, com proventos integrais e a 
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 24 de julho de 1986. -José Fragelli, 
Presidente do Senado Federa,L 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÃRIO 
N9 019, DE 1986 

O PrimeirokSecretário do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 57, letras J e k n~> 2, 
do Regimento Interno, 

Resolve autorizar o Díretor-Geral do Senado Federal 
a decidir sobre os Processos de Movimentação de Servi-
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dor, referentes ao desligamento/dispensa e a desig
nação/lotação do pessoal nos Gabinetes dos Secretãrios 
da Mesa Diretora, dos Suplentes de Secretários, dos 
Líderes e V ice-Líderes, dos Presidentes de Comissão e 
dos demais Senadores, mediante proposta dos respecti
vos titulares. 

Senado Federal, 17 de julbo de 1986. - Enéss l?aria, 
Primeiro-Secretário. 

PORTARIA N' 323, DE 1986 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regim'entais e considerando a necessida~ 
de de ampliação do prazo para apuração dos fatos apon~ 
tados no Processo n<? 004396/86-3, 

Resolve renovar a designação dos servidores Paulo 
Roberto Mendonça Silvério, Assessor Parlamentar, Jai
me Luiz Colares, Assessor Legislativo e Israel Testa, As
sessor Parlamentar, para, sob a Presidência do primeiro, 
prosseguirem compondo a Comissão que conduz o Pro
cess-o-Administrativo de que trata a Portaria n~' 75, de 10 
de abril de 1986, com o prazo de 60 (sessenta) dias para 
conclusão dos trabalhos. 

Senado Federal, 17 de julho de 1986. - Enéas Faria, 
Primeiro-Secretário. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE F1NANCAS 

9' Reunião, Ordinária, 
realizada aos 26 de junho de 1986 

Às IO:OO horas do dia 26 de junho do ano de 1986, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto 
Júnior, Presidente, Carlos Lyra, Vice-Presidente, Jorge 
Kalume, José Lins, Martins Filho, Hélio Gueiros, Octá
vio Cardoso, João Calmon, Roberto Campos, Cesar 
Cai&, Américo de Souza, Marcelo Miranda, Gastão 
Müller, Saldanha Derzi, Cid Sampaio e Luiz Cavalcilnte. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senho
res Senadores Virgílio Távora, João Castelo, Helv(dio 
Nunes, Alb!:lno Franco, Álvaro Dias, Benedito Canelas. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla
ra abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz Fer
nando Lapagesse, a leitura da Ata da 8• Reunião Ordi
nária, que, colocada em discussão e votação, é aprovada 
por unanimidade. Passa~se à apreciação dos itens cons
tantes da pauta dos trabalhos. Item 1 -Projeto de Lei 

-~do Senado n~> 231 j85, que ''dispõe sobre a criação da 
PoHcia Florestal, e dá outras providências". Relator o 
Senador Américo de Souza, que emite parecer favorável. 
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. 
Item 2- Projeto de Lei do Senado n<? 279/85, que "es
tende aos servidores públicos civis, aposentados por tem
po de serviço e por invalidez simples, o reposicionamen
to, de até doze referências, já deferido aos servidores em 
atividade". Relator Senador Marcelo Miranda, que emi
te parecer f!:lvorável nos termos da emenda n~> 1-CCJ. 
Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado. 
Item 3-:- Pr.Qieto d_~ Lei da Câmara n\" 197/85, que Halte
ra o valor do vencimento de cargos que especifica e dá 
outras providências". Relator Senador Jorge Kalume, 
que emite parecer favorável. Colocado em discussão e 
votação, é o mesmo aprovado. Item 4- Projeto de Lei 
da Câmara n9 163/83, que "altera a redação do§ 59 do 
ar_L 13 da Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 1973, elevando o 
_yalor da contribuição mínima dos profissioriais liberais". 
Relator Senador Jorge Kalume, que emite parecer favo
rãvel. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado. Item - 5- Projeto de Lei do Senado n~' 
27/81, que "altera- a i-edação do artigo 62 da vigorante 
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator Senador 
SaldanhaDerzi, que emite parecer declinatório da com
petência da Comissão de Finanças_, Colocado em discus~ 
são e votação, ê o mesmo_ aprovado. Item 6- Projeto de 
Lei do Senado o<? 104/82. que "faculta aos depositantes 
terem consignados em seus talões de cheques, fornecidos 
pelos estabelecimentos bancários, as referências que es
pecifica e dá outras providências". Relator Senador Sal
danha Derzi, que emite parecer favorável. Colocacjo em 
discussão e votação, 6 o mesmo aprovado. Item 7- Pro~ 
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jeto d~ Lei do Senado n~' 311/85, que "altera disposições 
da legislação que regula o Programa de Integração So
cial (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP)", Relator Senador Martins 
Filho, que emite parecer favorável. Colocado em discus
são e votação, é o mesmo aprovado. Item 
8- Projeto de Resolução n~' 149/85, que "aprova o Pla
no de Classificação de Cargos e Empregos do Senado 
Federal e dispõe sobre o seu Quadro de Pessoal". Rela
tor Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável 
na forma do substitutiYo da Comissão Diretora, com a 
subemenda nl' t-CCJ. Colocado em discussão e votação, 
é, o mesmo aprovado. Item 9- Projeto de Resolução n~' 
150/85, que "aprova o Regulamento de Pessoal do Sena~ 
do Federal, e dá outras providências". Relator Senador 
Jorge Kalume, que emite parecer favorável na forma do 
Sub~titutivo da Comissão Diretora e contrário a sube
menda n'<' 1-CCJ. Colocado em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Senhor Senador Lomanto Júnior, no exercício da Presi~ 
dência, determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Se
cretárío da Comissão de Finanças, lavrar a presente Ata, 
a qual, lida, será assinada pela Presidência; encerrando
se a presente Reunião. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

9• Reunião (Especial), 
realizada em 19 de junho de 1986 

Às dezéssete horas do dia dezenove de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, na sala de reuniões da Comis~ 
são, Ala Senador Alexandre Costa, Presentes os Senha· 
res Senadores Lourival Baptista, Presidente em exercí
cio, NivaJdo Machado, Lomanto Júnior, e, os exposito
res Dr. Iris Resende, Ministro da Agricultura; Dr. Leone 
Teixeira de Vasconcelos, Secretáríõ- de Agricultura e 
Produção do Distrito Federal; Dr. Flávio Couto, Dire
torda EMATER-DF; Dr. Marlênio José Ferreira Oli
veira, Di'retor da Fundação Zoobotânica-DF; Dr, Sebas
tião de Castro Bichuette, Presidente da CEASA-DF; Dr. 
Suetônio Pacheco, Diretor-Presidente da SAB e demais 
autoridades, reúne-se em reunião especial à Comissão do 
Distrito Federal. 

Havendo número regimei:ltal, o Senhor Presidente Se
nador Lourival Baptista, declara abertos os trabalhos, e 
dispensa a leitura da Ata anterior, que ê dada como 
_aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica aos seus 
pares que a presente reunião se destina ao 2Y Ciclo de 
Debates sobre Brasília e que os expositores de hoje fala
rão sobre o Tema: Agricultura e Abastecimento no Dis~ 
trito Federal e Região Geoeconõmica,- LOgo após o Se
nhor Presidente faz a apresentação dos palestradores e 
os convida para fazerem parte da mesa dos trabalhos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, esclarece aos pre
sentes que logo após a palestra dos expositores, é fran
queada a palavra ao público para debates com as devidas 
autoridades presentes à mesa dos trabalhos. 

Contimüiiiâõ, ,o Senhor Presidente, ao encerrar os--de
bates, agradece aos palestradores, pelo atendimento ao 
Convite de participação neste Ciclo de Debates, e, pela 
magnHica atuação de cada um na palestra, nas respostas 
e nas palavras de júbilo que os expositores se referiram à 
Comissão_ dó. Distríto Federal, e agradeCe também as de
mais autoridades presentes e ao público em-geral, e pede 
desculpas a todos por ter que encerrar a reunião antes do 
previsto, devida a necessidade de todos os parlamentares 
presentes comparecem ao Plenário do Senado Fedefal 
para votação urgente de nivel nacional. 

Antes de encerrar a reunião, o Senhor PreSidente de
. termina que as notas taquigráficas sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, e que seja _remetida uma cópia ao Go
vernador do Distrito Federal, Deputado José Aparecido 
de Oliveira. 

Nada mais havendO a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Pr~sidente. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO À ATA DA 9' REUNIÀO DA COMIS
SÃO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA 
EM 19 DE JUNHO DE 1986. REFERENTE AOS 
PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR LOURI
VAL BAPTISTA, PRESIDENTE EM EXERCI
CIO. NIVALDO MACHADO. LOMANTO Jl}. 
N/OR E OS EXPOSITORES: DR.!RIS RESEN
DE, MINISTRO DA AGRICULTURA; DR. LEO
NE_ TEIXEIRA DE VASCONCELOS, SECRE
TARIO DE AGRICULTURA E PRODUÇ/iO NO 
DISTRITO FEDERAL; DR. FLAVIO COUTO, 
D/RETOR DA EM ATER- DF; DR. MARLIJNIO 
JOSt FERREIRA OLIVEIRA; DIRETOR DA 
FUNDAÇÀO.ZOOBOTANICA- DF; DR. SE
BASTIÀO DE CASTRO B/CHUETTE, PRESI
DENTE DA CEASA- DF; DR. SUETON/0 PA
CHECO, DIRETOR-PRESIDENTE DA SAB E 
DEMAIS AUTORIDADES, FEITOS DURANTE 
A REUNIÃO; QUE SE PUBLICA, DEVIDAMEN
TE A UTORJZADO PELO SENHOR PRESIDEN
TE. 
Presidente: Senador Humberto Lucena 
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista 
(Integra do apanhamento taquigrâfico da,Reunião) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bapti_sta)- Declaro 
aberta a reunião do 29 Ciclo de Debates sobre Brasilia, 
onde teremos a satisfação de ouvir o Ministro I ris Re
zende, Governador de Goiãs no exercício do cargo de 
Ministro da Agricultura, com relevantes serviços presta
dos a esse E~tado. 

Desejo convidar para tomar assento à mesa o Dr. 
Marlênio José Ferreira Oliveira, Diretor da Fundação 
Zoobotâníc.a; Dr. Sebastião de Castro Binuette, Presi
dente da CEASA; e Dr. Suetônio Pacheco, --Diretor
Presidente da SAB. (Pausa.) 

Houve um equívoco. O Assessor me disse que o Dr. 
Leone não viria, sendo -representado pelo Dr. Marlênio. 
Em vista de o Dr. Leone estar presente, convido-o a to
mar assento à Mesa. Convido também o Dr. Flávio Cou
to, Diretor da EMATER. 

Com a palavra, o ilustre Ministro Iris Rezende, para 
falar sobre a Agricultura e Abastecimento do Distrito 
Federal e Região Geoeconômica. · 

O SR. I RIS REZENDE- ExmQ Sr. Senador Lourival 
Baptista, DD. Vice-Presidente da Comissão do Distrito 
Federal, ora Presidente, Senador Martins Filho, DD. 
Presidente da Comissão de Agricultura dO Senado, DD. 
Senador Lomanto Júnior, Deputados Federais Fernan
do Cunha, Irapuan Costa Júnior, Juarez Bernardes, Dr. 
Leone Teixeira, DD. Secretário da Agricultura do Dis
trito Federal, Senadores, Deputados, Autoridades, De
batedores, Senhores e Senhoras: 

Honrado com a deferência em participar deste 2'<' Ciclo 
de Debates sobre Brasília, na qualidade de um dos expo
sitores do tema ••Agricultura e Abastecimento no Distri~ 
to Federal e Região Geoeconômica", inicio agradecendo 
a oportunidade de mais este encontro e coloco-me â dis
posição dos Srs. Parlamentares aqui presentes e demais 
participantes, no que lhes possa servir. 

Agrada-me o diálogo, agradam-me as discussões, por 
isso estejam todos os senhores à vontade para interpelar
me, se assim entendam necessário. 

Convém salientar, a princípÍo, que a temática que 
aqui, hoje, se discutirá será enfocada, certamente, com 
mais propriedade, por aqueles que me seguirão como ex
positores, já que cada conferenci_sta, como posso obser
var pelo programa, traz em si a formação específica e-ne
cessária: à abordagem dos assuntos mais palpitantes e 
que consultam aos interesses desta região. 

Aqui, teremos a oportunidade de ouvir os condutores 
da política e da execução das atividades de produÇão e ' 
do abastecimento no Distrito Federal e da sua Região 
Geoeconômica. 

Gostaria, entr~tanto, de chamar a atenção, embora o 
fazendo superficialmente, para alguns pontos que julgo 
sus.ceptíveis de serem abordados nesta oportunidade. 

O Óistrito Federal conta com uma população rural es
timada, em 1985, em 45.608 habitantes. Este contingente 
representa menos de 3 por cento de sua população total 
que naquele ano era 1.541.423 habitantes. 

As ativídades produtivas no setor primário teriam en
volvido, em 1985, o cutivo de cerca de 55.000 ha (54.704 
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h a) com culturas de grãos, frutas e hortaliças, e o empre
go de cerca de 214.000 ha em pastagens, florestas, café e 
cana-de-açúcar. 

O crescimento da produção agropecuária do Distrito 
Federal tem possibilitado a seu setor primário condições 
de suprir parcelas cada vez maiores de seu consumo ali
mentar. 

A Agricultura do Distrito Federal já fornece mais de 
(75%) três quartos de hortaliças consumidas pela sua po~ 
-pulaçào. Entre estas já se configuram substanciais exce
dente~ exportáveis. Em outros casos ob~erva-se que a po
pulação já é duplíc(.lda, com produção da re8ião. 

Das frutas consumidas no Distrito Federa[ o supri
mento pela produção local já ultrapassa dos I 5 por cen
to. 

Para o fortalecimento destes pólos dois programas es
peciais foram propostos, cuja implantação teve decisivos 
efeitos no de~envolvimento regional e especialmente da 
região vizinha ao Distrito Federal. 

Os programas foram o POLOCENTRO e o da Região 
G~oec.onómica de Brasília. 

Os recursos que, em nome destes programas, fluíram 
pilra a região tiveram grande impacto no desenvolvimen
to e na capitalização da agricultura regional. Eles possi
bilitaram o aumento da participação regional na for
mação da renda do setor nacional e, além de seus efeitos 
no desenvolvimento regional, era de se esperar, facilita· 
ram o- -Suprimento do Distrito Federal maior concen
tração populacional a se implantar na área. 

O crescimento da produção de bens do setor primário 
na região viria reduzir os custos do abastecimento do 
Distrito Federal, a partir do momento em que os trans~ 
portes dos bens requeridos, para este abastecimento, se
riam também reduzidos. 
- As-rixl_gências impostas pelo desenvolvimento regional 

à infra-estrutura das áreas vizinhas ao Distrito Federal 
chamam a atenção para a necessidade de ações específi
cas relacionadas a esta região. 

As transformações por que têm passado as comunida
des vizinhas ao Distrito Federal levaram à formalização 
.de._ propostas, por parte dos governos envolvidos, de 
ações com vistas a manter certo equilíbrio no processo 
de desenvolvimento regional. 

Ao lado do potencial produtivo do cerrado, existem li
mitações que podem justificar economicamente a subU:tl
lizaçào do potencial de recursos naturais. As vezes só se 
pensa no potencial, esquecendo-se as limitações. Ao não 
se pensar nas limitações, chega-se a propor projetas 
grandiosos cuja reaHzaçào é dificultada por falta de in
formações, ou por desconsideração das que existem. 

Experiências acumuladas nos anos recentes mostra
ram que o cerrado precisa de investimentos pesados para 
produzir com os quais a cultura intensiva se torna mais 
viável. No entanto, não se sabe atualmente qual vai ser a 
evolução do solo sob manejo intensivo. Do lado das li
mitações financeiras sugem portanto problemas técnicos 
sobre a valorização a médio e longo prazos do capital 
aplicado. 
o~ recursos hídricos da região ainda são pouco utiliza

dos, sabe-se ainda assim que o potencial hídrico pode se 
constituir uma limitação se houver expansões maciças de 
culturas irrigadas. 

Com o crescimento da produção regional limitações 
de_ outros elementos complementares, por cento sugirão. 
Estocagem, transporte victnal e de escoamento mostra
rão as restrições que representam. 

O conjunto de potencialidades e de limitações da re
gião precisa ser devidamente avaliado. Com vistas a se 
obter as melhores alternativas de valorização dos recur~ 
sos naturais da região e dos sistemas de produção. As 
novas medidas relacionadas ao desenvolvimento dare~ 
gião deverão também levar em conta a orientação social 
que a atual administração federal procura imprimir as 
decisões governamentais adotadas. A sobrevivência e o 
desenvolvimento da pequena agricultura no cerrado, por 
exemplo, têm que ser componente explícito da~ medidas 
relaciOnadas com o setor primário da regíão. 

A produção de leite do entorno destina-se ao mercado 
local. Sua maior parcela é absorvida pelas Cooperativas 
Go-gó e Itambé. Estas beneficiam o leite e o encami
nham ao consumo em Brasília. 

A produção de grãos (arroz, feijão, milho e soja) que 
em 1970 ocupava no entorno, a área de cerca de 121.000 
hectares e produzia 113,153 toneladas passou a ocupar, 
em 84, 260.000 ha e alcançou as 332 mil toneladas. 
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Na combinação dlis explorações que compõe a a.tiviM 
dade do seta r primário do entorno observa~se a redução. 
Em 1975 o arroz era reSponsável por 34,1% do valor glo
bal da produção. Em 1982 sua particfpiiÇão tefii-Caído 
para 33,2% em 1983, para 25,4% e_ em 1984, para I 1,7%. 

Enquanto a importância do arroz na formação da ren
da agrfcola do entorno era reduzida, a posição da soja 
melhorava. A soja em 1984 jâ se constituia na principal 
componente da renda agrícola do entorno (J7,2%). A 
produção ·cte soja em 1984 ( !11.050 toneladas) foi 1.820% 
maior que a de 1980. Neste período a produção da legu
minosa cresceu mais que sua área colhida. Houve, por
tanto, ganho dt: produtividade. 

Dentro da região geoeconômica de Brasília, adminis
tra.;;õcs locais dos municípios limítrofes do Distrito Fe
deral as administrações estaduais, de Goiás e Minas Ge
rais - e as autoridades do Distrito Federal passaram a 
dar mais atenção aos problemas do entorno de Brasília. 

O desempenho económico-dos mu-nicípios do entorno 
de Brasília é uma conseqüência da presença dii capiúd na 
área. Este desempenho também é importante para que o 
custo de vida na capital não seja onerado pelas grandes 
distâncias das quais seu suprimento será transportado se 
suas áreas vizinhas não se desincumbirem da tarefa que 
lhes é natural. 

As relações económicas entre o Distrito Feaeral e seu 
entorno e suas prováveis transformações no futuro de
pendem, em boa parte, c:Jo que pode vir acontecer com a 
região abrangente do entorno, ou seja, a própria região 
geoeconômica de Brasília. 

Por exemplo, com o cumprimento das atuais metas de 
asfaltamento e de novos acessos rodoviários na rCgião 
goiana da geoeconôrriica, novos eixos viárioS POderão 
reorientar os fluxos de comércio com o Distrito Federal. 

O asfaltamcnto já iniciado dos trechos Brazlândia
Padre Bcrnardo-BarroAlto, abre ao Dist!ito Federal a_ 
rica região produtora do Vale de São Patrício, enquanto 
o asfaltamento _de pequenos trechos entre a BR 070 e as 
sedes municipais de Pireriópolis e Corumbá de Goiás, 
conduzirão possivelmente a um fluxo comercial maior 
entre essa região e Taguatinga. Finalmente, o asfalta
menta, já bastante adiantado, no longo trecho entre Pla
naltina de Goiás-Alto Paraíso-Campos Belos desblo
queia virtualmente o mercado do Distrito Federal ao 
Vale do Paraná e ao Nordeste goiano que ainda são regi
dos de fronteira em processo de assentamento. 

Venho obs.ervando _o_ melhor desempenho da região 
geocconõmica e posso testemunhar a melhor posição de 
Brasília, pefo efetivo relacionamento económico com seu 
entorno. Isto é gratificante; pár(jue da Capitil Federar 
não devem emanar apenas normas, mas, sobretudo, 
exemplos de desenvolvimento econômico-social. 

O Sistema Viário do Distrito Federal é incremento da_s 
ligações goianas para suprimento da região gCoeconôml
ca, para os que tive, como Governador, a opOrtunidade 
de colaborar e por certo, já estão a render os merecidos 
frutos. 

Deste ponto de vista, o Distrito Federal poderá, a mé
dio prazo, nuclear economicarriente uma região bem su
perior aos limites do seu entorno. 

Congratulo-me com o Senador Humberto Lucena, 
Presidente da Comissão do Distrito Federal, do Senado, 
pela iniciativa de promover este ciclo de debates. 

Age Sua Excelência, como também agem os demais 
membros da Comissão organizadora deste evento, como 
lídimos representantes da Sociedade Brasileira, pois que, 
nas esferas de suas atribuições, têm buscado imprimir à 
Comissão o sangue novo e o dinamisnio, tão próprios 
daqueles que desejam o bem-estar desta importante re
gião. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- ConCedO-
a p:1lavra ao Dr. Leone Teixeira de Vasconcelos, Secre
tário de Agricultura c Produção do Distrito Federal. 

O SR. LEONE TEIXEIRA DE VASCONCELOS
Sr. Senador Lourival Baptista, Vice-Presidente da Co
missão do Distrito Federal, Sr._ Ministro Iris Rezende, 
eminente Ministro ·aa· AiriCUftUra, Srs. Senadores Lo
manto Júnior, Martins Filho, Srs. Deputados Federais, 
Juarez Bernardes, Irapuan Costa Júnior, Fernando Cu
nha: 

Não vamos fazer propriamente uma conferêncía, ya
mos dar algumas informações aos Senhores com relação 
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ao Trabalho da Secretaria de Agricultura e Produção no 
Distrito Federal. Vamos transmitir algumas impressões 
que colhemos ao assumirmos a Secretaria da Agricultu
ra, o quadro que encontramos e a imensa responsabílída
dc da Nova República nesta área. 

V. Ex~s sabem que o Distrito Federal importa 97% da 
!<~ranja que consome. Temos uma produção de feijão que 
mal dá, provavelmente, para dois meses de consumo. Te
mos uma produção de arroz que também mal dá para 
um més de consumo, somos auto-suficientes na soja, so
mos auto-suficientes no milho, no que diz respeito ao 
consumo humano e em hortigranjeiros produzimos cerca 
Qe:_ 70% do que consumin_1os. Ao chegarmos, encontra
rribs e~~e quadro, que precisava, evidentemente, ser re
vertidÕ. E de que forma se poderia iniciar esse processo 
d_e_reversào? Em primeiro lugar estimulando a produção 
de alimentos básicos, desses que mais faltam nas nossas 
prateleiras. Com isto mantivemos um contato com o 
Banco de Brasília e as operações de custeio para plantio 
de soja passaram a ficar condicionadas a um percentual 
para o plantio de alimentos básicos. V. Ex•s sabem que 
durt~nte 20 anos estivemos praticando uma monocultura 
de sÕja, de éafé, de cacau e de laranja. Essa manocultura 
levou-nos à sítuação que hoje estamos vivendo e que é, 
na realidade, um pesadelo não só para o Ministro da 
Agricultura, como para todos nós, a importação indis
pensável de leite, de carne, de arroz e de feijão. 

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, par
tindo desse quadro, fixou alguns objetivos, em primeiro 
lugar: despertar a área rural para esta produção, mobíll
zando as comunidades através de um processo associati
vista. Com isto engajamos as empresas vinculadas parti
cularmente à EM ATER, para que nessa RegiãO, aS lide
ranças comunitárias encarassem essa neceJ;sidade, essa 
pólíUca como participes, na mesma responsabilidade dos 
homens de Governo~ Com isto, já temos hoje no Distrito 
Federal cerca de 19 associações de produtores organiza-
das e registradas. . 

Partimos para uma visita intitulada Secretaria de_ 
Agricultura Itínerante a estas áreas, durante a qual nós 
ouvíamos desses produtores as suas reclamações, tanto 
na área de transporte, como de saúde, como de educação 
e de coml!nicação. Achamos que para fixar o homem ao 
campo é indispensável que se leve a esse homem a mesma 
situação de conforto e de atendimento que o homem ur
bano possui, porque, senão, jamais iremos fixá-ló--lá no 
campo. Ele precisa ter a oportunidade de ter a sua televi
são, ter um transporte accessível, ter uwserviço de saúde 
atuante que o atenda, é preciso que o médico seja interio
rizado,.se volte para essa realidade rural, é preciso que a 
edUC'dção no campo seja melhorada, seja ampliada_ em 
séries, é preciso que a comunicação, a telefonia rural -
que não existe ou que existe modestamente -.:Seja ex
pandida no campo. Nesse sentido, já há uma política do 
Governo do Distrito Federal, visando a instalação de 
doís mil telefones rurais, já em processo adiantado de ne
gociação com a Telebrasília. 

A eletrificação rural era outro problema fundamental 
-que COlhemos nessa visita que fazíamos às áreas rurais. 
Levantadas essas questões todas do campo, partimos 
para o tabulamento dessas questões, a análise delas e nos 
ihfegramos com as demais Secretafias do Governo do 
Distrito Federal, a Secretaria de Educação c Serviço 
Público, a Secretaria de Saúde e dentro desta integração 
várias dessas reivindicações já foram, boje, atendidas. 
Airtda recentemente, quando visitamos um núcleo rural 
de Tabatinga, tivemos o prazer de ouvir do Presidente da 
Associação daquele núcleo que cerca de 65% das suas 
reivindícações estavam plenamente atendidas. Há hoje 
uma mobilização completa da área rural em torno da 
produção de alimentos básicos. Qual foi o resultado des
ta mobilização? Em primeiro lugar, tivemos do ano pas
sado, da safra de 84 para 85, para safra de 85 para 86 urrl 
aumento considerável da área plantada. 

Iniciamos um processo de colocação de tratares em 
como dato, para atender aos pequenos produtores; esta
belecemos uma política prioritária de atendimento aos 
pequenos e médios produtores, não por uma discrimi
nação mas, porque o grande produtor já tem a sua infra
estruturas, os seus recursos próprios e pode _caminhar 
com as suas próprias pernas. 

Com isso nós passamos a dar um atendimento imedia
to ao_s ,e~quenos e méçlíos produtores. Esses tratares co
loC-ados em comodato com as associações,jã estãa·pres-
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tunda imensos serviços à agricultura do Distrito Federal. 
Os- pi"odutores pagam apenas o óleo e o combustível c 
cuidam da manutenção do tratar. E os produtores que 
têm essa incumbência aram a terra e gradeiam, de graça, 
para aqueles produtores que não têm um couro para cair 
morto, os mais carentes. 

Isso vem realmente estimulando a participação desses 
produtores e o aumento da produção. 

Na produção de milho tivemos um incremento, para 
que os Srs. tenham uma idéia, da última safra para a pe
núrtinw, da ordem de 145% da produção de soja tam
bém. Tivemos com essa estiagem, que alcançou pratica· 
mente todo o país, uma quebra de safra, mas, essa 
quebra ainda ficou aquém, muito aquém do aumento da 
produção. Houve portanto, um resultado positivo nesse 
partiCular. 

A Secretaria de Agricultura, dentro desse espírito as
sociativista a que me referi, está dando essa responsabili
dade aos produtores, hoje já iniciamos um Processo de 
entrega da administração dos núcleos rurais às ass_o
da.;;ões desses produtores, que estão dirigindo os núcleos 
corri plena autoridade, vêm à Fundação Zoobotânica, 
despacham com o diretor, trazem os seus problemas e 
vêm a mim quando é necessário. 

E.stá, portanto, montado um esquema que estamos 
testa9do no Distrito Federal, com uma boa receptivida
de de toda a categoria de produtores. 

Ê preciso notar que o Distrito Federal, a nível de agri
cultura, encaramos que ele tem uma responsabilidade 
dupl<l. Em primeiro lugar, ele tem que praticar aqui uma 
agrlc_ultura de pontu que propicie a sua alto-suficiência 
nos diversos :.llimentos básicos: em segundo lugar, o Dis
trito F_ederal, deve se converter numa área modelo, como 
tive oportunidade de dizer ao Ministro lris Rezende na 
última audiência que mantivemos, e a ele pedi o apoio 
para que essa missão didático-pedagógica do Distrito 
Federal, a nível de agricultura, fosse consolidada com o 
apoio do Ministério da Agricultura. 

Já desenvolvemos um programa de saúde animal, hoje 
cm cooperação com o Ministério da Agricultura, através 
de um convênio que firmamos com a Delegacia Federal 
da .Agricultura, cujos resultados já extrapolaram as fron
teiras do Distrito Federal. O próprio Ministério transmi
tiu esse programa através de telex a quase todos os Esta
dos, comunicando o processo de trabalho desse progra
ma, o atendimento que se fazia na área de vacinaÇão 
contra a aftosa, contra o botulisma, contra a raiva e conw 
tz:a outras doenças infecciosas no rebanho bovino. Até 
ontem jã tínhamos vacinadO cerca de quase 70 mil ca
beças e vamos reiniciar a vacinação. O programa está 
realmente atendendo as necessidades da bovinocultura. 

O pi'oblenla do Distrito Federal na produção de leite e 
de outros alimentos têm implicações mais profundas, 
urge que se estabeleça uma polltica de recuperação do 
cerrado, principalmente das pastagens, temos essas pas
tagens que foram formadas de braquiárias e de outros 
capins sem qualquer manutenção, sem qualquer conser
vação. E preciso que efas sejam recuperadas através de 
novas galagens, através de novas fosfatízações. Somente, 
assim, através da melhoria desse rebanho é que nôs po
deríamos aumentar não só a produção como a produção· 
de carne. 

O Distrito Federal recebe de Goiás, Minas e de outros 
,centros um suprimento importante para o seu abasteci
mento. 

De fato, quando o Ministro disse que essa região do 
entorno e a geoeconômica se não tivessem, durante esse_ 
pirío_9_o que: passou, se comp_enetrado da sua responsabi
lidade, na área de abastecimento, na área de comerciali
zação, se não tivesse expandido a sua fronteira agrícola 
talvez hoje estivéssemos quase insulados e talvez até em 
colapso em nosso processo de abastecimento. 

A posição de Goiás, ness.e particular, é fundamental. 
Daí a razão _que entendemos é que não se pode praticar 
uma política agrícola no Distrito Federal, nem agrícola, 
nem de saúde, nem de segurança, nenhuma política que 
não seja numa perfeita intimidade com o Governo do 
Es.tado de Goiás.. 

Há poucos meses, em Luziânia foi assinado um proto
cOlo de cooperação técnica entre os dois Estados Goiás 
e o Distrito Federal. Esse protocolo abre uma pe;specti
va que precisa ser consolidada, concretizada com a 
mafor ufg'ênda. Ê preciso -que ele passe da I~tra para a 
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açào imediatamente, porque a região do Entorno e a 
Geoeconômica estão carentes dessa integração. 

Recentemente, quando visitávamos uma comunidade 
rural, no Vão dos Angicos, denominada \ehôro, tivemos 
oportunidade de manter ali contacto com cerca de 25 
produtores de leite, que estavam reclamando estradas vi~ 
cinais, estavam reclamando a possibilidade de escoar 
essa produção, de saúde, de assistência técnica. E há um 
problema delic.ado, porque eles estão praticamente 
debruçados em cima do Distrito Federal, às vezes até as 
suas pllstagens iniciam em Goiás e terminam no Distrito 
Federu\, e v ice-versa, e não estão tendo, não só do Di~tri
to Federal como de Goiás, talvez, uma assistência maior, 
mais permanente para facilitar essa produção. 

De forma que, quanto a esse tr<tbalho p;elendemos 
procurar o Secretário da Agricultura do EstadQ de 
Goiás, dentro desse protocolo a que me referi, para via
bilizar, de uma forma prática e imediata, uma coope
ração dos dois Governos. 

No que diz respeito à vocação do Distrito Federal de 
exportar know- how didático, pedagógico. Temos- que 
nos lembrar que aqui dentro do Distrito Federal existem 
órgãos da maior importância como a EMBRAPA, como 
o Centro Nacionll de Pesquisa de Hortaliças, como o 
Centro de Pesquisas do Cerrado, como o CENARGEM, 
como a EMBRATER, que já desenvolvem pesquisas e 
que já praticam tecnologias das mais_ avançadas. Tudo 
isso constitui um know-how imenso, que deve ser mobili
zado de forma integrada com o Governo do Distrito Fe
deral, para que aqui se pratique essa agricultura a que 
me referi. 

Quando iniciamos a implantação do _combinado 
agro urbano do Distrito Federal, após procurarmos áreas 
disponíveis e termos as maiores dificuldades em 
encontrá-las já tínhamos em mente ãiguns objetivos: em 
primeiro lugar, o Oístrito Federal teffi hoje 200 mil de
sempregados e os subempregados chegam a 200 mil. A 
pressão que hoje se sofre aqui é da ordem de 70 mil de
sempregados, daí a grande importância da agricultura, 
que pode gerar uma proporção de 7 empregos por um ou 
por dois a nível de indústrias. O Coiri.binado agrourbano 
que está sendo implantado tem- um -Õbjetivo e tive a 
oportunidade de colocar o Sr. Minístro a pa_r f[e,st~ obje
tivos. Primeiro, gúar erripregos, produzir alimentos bá
sicos, tornar o Distrito federal auto-suficiente em borti
granjeiros, e iniciar um processo de auto-suficiência na 
fruticultura, proàlizindo cerca de 60% deste produto. 
Essa estrutura está sendo implantada com o apoio da 
própria Universidade de Brasília, e por que não dizer, 
com o apoio do próprlOM inistério, através do termo de 
co.operação técnica celebrado com o Ministério. EstaM 
mos implantando isso e procurando engajar estudantes 
nesse trabalho com o objetivo único de que ela, amanhã, 
venha a servir não de exemplo para que Outros Estados a 
imitem, porque cada Estado tem a sua peculiaridade, 
tem as suas características e as suas necessidades, mas 
para que ela sirva como uma estrutura agrária que venha 
a ser acompanhada cm todo o seu processo, desde a par
te educativa da criança, a alimentação, a nutrição desta 
criança, desde o processo da assistência técnica constanM 
te, o processo de estímulo ao sociativismo agrupado nesM 
tas ugrovilas. 

Devo dizer aos Srs. que temos, no Distrito Federal e 
em todos os núcleos, agrovias já construídas e que já en
contramos o sistema implantado pelo Distrito Federal. 
O que temos feito? Apoiado esse sistema que já encon
tramos, mantidos esses núcleos em pleno funcionamen
to. O combinado agro-urbano é mãís uma opção que o 
Distrito Federal tem a ~ível de agricultura, a nível de diM 
dáticii, de pe0agogill3gnlria. Mas é preciso que se diga 
que o assentamento nesta área está sendo feito dentro 
dos maiores rigores, estamos convergindo esse assentaM 
menta para as populações efetivamente -Oe biixa renda. 
Fizemos publicar um edital, através do qual alinhamos 
uma série de condições, posso citar algumas para que os 
Srs. tenham uma idéia, primeiro~ idade míilima de 19 e 
máxima de 60 anos; unidade familiar estruturada; vo
cação agrícola comprova-da; não ser proprietário de imó
'vel no Distrito Federal nos. últimos dois anos e nem 
atualmente; não ser funcionário público, nem civil, nem 
militar. Essas são as condições básicas que estão sendo 
seguidas, com maior rigor, porque nós entendemos que o 
"caJcanhar de Aquiles" de qualquer assentamento está 
na seleção, está no critérío de seleção deste homem que 
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vai receber a terra. Nós vamos continuar praticando a 
politica de arrendamento, ingressando agora na política 
de concessão de uso, que nós achamos que é fundamen
ta!. O Distrito Federal já tem o sistema de arrendamen
to, que vem praticando com pleno êxito. As terras daqui 
são terras públicus, as que foram desapropriadas, e têm 
uma função social a cumprir. Essa função precisa ser 
preservada através de uma polí:tica do maior rigor, da 
maior seriedade. É nesse caminho, ê nessa trilha que nós 
eslamos procurando seguir, ajustando à essa potftica os 
demais órgãos que compõem a Secretaria de Agdcultu
ra,não só a E MA TER que está passando por uma total 
reformulação nos seus hábitos. Daquela assistência téc
nica tradicional, ela partiu para uma ação muito mais 
complexa. Ela hoje é responsável pela. parle de irrigação. 
Também estamos desenvolvendo um programa de irri
gação, fizemos uma comissão" de irrigação que hoje disciM 
plina o uso da água. Re::~lizamos um convênio com o MiM 
nistério do Interior, através do qual, pela primeira vez no 
País, foram delegados a um governo estadual poderes 
para disciplinar o uso da água. Isso já está sendo aplica
do no Distrito FederaL As próprias associações formam 
o seu condomínio de utilização dos canais de irrigação, 
capinam esses canais e os mantêm em perfeito funciona
mento dentro de uma participação efetiva. Tudo isso es
tá sendo realizado pelo Governo do Distrito Federal, 
com o propósito de ajustar a agricultura aos novos tem
pos que estamos vivendo. As perspectivas do cerrado, 
como disse muito bem o Ministro, são imensas, são pers
pe-ctivas que exigem do Governo realmente grandes inM 
vestimentos, mas nós temos de caminhar nesse rumo. Se 
nós tivéssemos condições de irrigar 5 milhões dos 10 mi
lhões de hectares de cerrado disponfveis para irrigação, 
nós abasteceríamos o País inteiro e teríamos excedentes 
para exportação. Temos, portanto, uma reserva extraorM 
dinária de cerrado e de outras áreas para aproveitar. 
Dentro do Distrito Federal, esse aproveitamento do cer
rado eHá se fazendo intensivamente, com base numa tec
nologia já em prática, já utilizada. A parte de saúde tam
bém já melhoramos. 

O problema de abastecimento está sendo conduzido 
em perfeita sintonia com o Conselho Interministerial de 
Abastecimento, com quem eu mantenho freqUentes can
tatas, Dr. João Basco Ribeiro. Há, portanto, um propó
sito único de integração total, de somatório para que, 
juntos, tanto o Governo do Distrito Federal, como essas 
outras áreas federais se integrem e caminhem passo a 
passo. 

Essas informações râpidas, ligeiras é que eu queria tra
zer ao conhecimento de V. E"'s, agradecer a honra do 
convite do eminente Senador Humberto Lucena, Presi
dente desta Comissão, e me colocar à disposição para 
qualquer questionamento. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Antes de 
darmos a palavra ao Dr. Flávio Couto, Malênio José 
Ferreira de Oliveira e Sr. Antônio Pacheco, em vista do 
Sr. Ministro !ris Rezende ter compromissos a cumprir 
ainda na noite de hoje, iremos abrir os debates. Com a 
palavra, em primeiro lugar, os parlamentares que aqui 
estão e desejam fazer alguma pergunta ao Sr. Ministro, 
e, depois, ao Dr. Leoni Rezende. Logo após, os que se 
encontram presentes a esta reunião também poderão fa
zer perguntas. 

Com a fTJ.lavra o nobre Deputado Fernando Cunha. 

O SR. FERNANDO CUNHA- Sr. Presidente, eu 
SOJ..i pioneiro nesta luta em torno de região geoeconômica 
de Brasília região do entorno de Brasília, a integração 
Brasil i::~ e sua região. Fui, por várias vezes, Presidente da 
Comissão do Centro-Oeste na Câmara -dos Deputados, 
quando ela existia. Naquela época, desenvolvemos um 
trabalho muito grande no sentido de que a região geoco
nômica de Brasília se tornasse uma realidade em termos 
de implementação de trabalho, e não fosse apenas algo 
no papel, algo estabelecido num decreto presidencial e 
que realmente não funcionava. Portanto, é com a maior 
s-atisfação que nós vemos, agora na Nova Repúblíca~ 
através do Governo, através da administração do Minis· 
tro fris Rezende, através da administração do Governa
dor José Aparecido, através da administração do Secre
tário Leone Teixeira, vemos a integração de Brasília com 
seu entorno, com sua região geo econômica. Eu acho que 
o Dr. Leone disse muito bem, quando ele afirmou que 
não é possível pensar Brasília isolada da sua região. Não 

Agosto de 1986 

há como pensar a região geoeconômica isolada de 
Brasília. Na verdade se nós formos aos hospitais de 
Brasília, verificamos que a metade das pessoas que estão 
nos hospitais de Brasília s..i.o pessoas vindas de Goiás. 
Por uutro lado, se nós formos procurar quase tudo aquiM 
lo que abastece Brasília vemos que é proveniente de 
Goiás. Uma verdadeira integração e interaçã-o de interes
ses. Dessã forma, vejo, da melhor maneira possível, 
como antigo parlamentar, batalhador dessa questão, a 
participação hoje do Ministério, do Governo de Brasília, 
da_Secretaria de Agricultura, e- eu não queria, neste 
momento, questionar, porque acho que a exposição do 
Ministro foi muito boa, magnífica, ela colocou muito 
bem a situação e da mesma forma, o Dr. Leone Teixeira 
colocou as coisas bem objetivamente. Eu queria apenas. 
'}'le congratular, congratular com ambos, congratular 
com os atuais Governadores de Brasma e do Estado de 
Goiás, porque realmente há, hoje, dentro do Go\·erno, 
do Novo Governo da Nova República, um espírito vol
tado para essa integração, para que os Órgãos de GoverM 
no não sejam mais compartimentos estanques, cada um 
cuidando de fazer a sua coisa e sem nenhuma integração 
entre eles. 

Hoje, vemos que o Ministério da Agricultura, a Secre
tária de Agricultura, os ór&ãos técnicOs -coffio a EMA
TER, EMBRATER, EMBRAPA, etc, todos eles estão 
se comunicando, como vasos comunicantes, integrados 
numa só política, que tem que ser realmente a política 
agrícola do Governo. De modo que fica aqui o meu cumM 
primento pessoal, talvez o cumprimento da Bancada de 
Goiás ao nosso Ministro, ao nosso Secretário e à Comis
são que elaborou esse Seminário tão importante para a 
vida de Brasília e de seu entorno. Muito obrigado. (PalM 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Mais ai· 
gum Parlamentar deseja usar da palavra? 

O SR. DOMINGOS POUZIR- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O senhor 
se identifique por favor. 

O SR. DOMINGOS POUZIR (Presidente da Asso
ciação Agropecuárüi- de Taguatinga e Administrador da 
Comunidade) - Primeiramente, eu gostaria de parabeM 
nizar o nosso Secretário pela abertura que ele deu a nos
sa comunidade. Eu vivo em Taguatinga faz onze anos, 
sou o "quarto mais velho da comunidade. Essa abertura 
possibilitou realmente conseguir muitos itens em nossa 
comunidade, quanto ao volume, vamos dizer, de itens, 
mas não quanto ao volume de recursos. Nós, atualmen
te, nós queremos lutar para criar uma infra-estrutura 
agroindustrial ao redor de Taguatinga. Mas, para isso, 
nós sabemos que a própria Secretaria de Agrict.illui-a não 
tem esses recursos. Então, gostaríamos de fazer algumas 
perguntas ao Sr. Ministro: o que o Sr. Ministro poderia, 
vamos dizer, apresentar de concreto para fortalecer os 
próprios núcleos, no sentido de tornar viável uma 
agroindústria ao redor de todos esses núcleos, como pe
quenos a batedouros, silos, armazéns, defumador, artesa
nato e etc. Primeira coisa. Porque nós achamos que o 
Distrito Federal- isso é para os Deputados e Senadores 
- que o Distrito Federal não tem uma proposta orça
mentária digna para o seu próprio desenvolvimento na 
úrea da agricultura. No sentido de fixer o homem ao 
campo, uma outra pergutna: nós conhecemos o entorno 
-é uma pergunta meio pesada, eu sei que é difícil, não 
podemos tocar, mas eu acho bom ser dialogado para 
procurar fixar o homem ao campo- temos ao redor do 
Distrito Federal 120 mil hectares de terra de primeira 
qualidade que pertencem ao Exército. São terras realM 
mente que quase não precisam de adubos. Mas, não que
remos tir~r a área do Exército, pelo contrário, gostariaM 
mos que tivesse uns 300 mil hectares, mas não as terras 
de primeira qualidade. Há terras como, por exemplo, as 
de Mato Seco, em que há morros à vontade, onde o 
Exército pode se exercitar. Mas que dessem esses 120 mil 
hectares de terra para colocar dez mil famílias à razão de 
12 hectares por família. Seria realmente extraordinário 
pârque acho que a segurança do País é o trabalho, é o 
pão de cada dia de seus filhos. 

A terceira pergunta ê dirigída aos políticos: sentimos 
nesses dias que políticos, vamos dizer, candidatos a políM 
tiéos são meio demagogos, procuram desfazer o que Jus-
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celino fez destruindo o cinturão verde, colocando como 
bandeira a legalização, a privatizaÇão das terras. E, se 
for efetivado, há realmente um grande perigo para o Dis
trito Federal de um dia acabarmos todos por coffier soja. 
Eu, por exemplo, sou produtor e se for legalizado vou 
vender u minha terra, fazer um bom dinheiro e viver de 
minhas rendas. É possível um bom empresário me ofere
cer uma quantia, vamos dizer, fabulosa, e seria o-prliiid:· 
ro a vendê-la. 

São as três Perguntas. 

O SR. IR IS REZENDE- Perfeitamente. Considero 
oportuna a interferência quando questiona o Ministério 
da Agricultura a respeito de recursos para a agroindús
tria, armazcm, armazenagem, enfim, uma infra-estrutura 
que atenda esses núdeos e, porque não dizer, que atenda 
aos pequenos produtores ligados a associações, núcleos 
ou mesmo isoladamente. 

Temos que salientar que até a safra próxinia passada 
n::io se cogitava em estabelecer o montante de recursos, 
nem definir esses recursos destinados ao setor da pro
dução de alimentos no País. Conseguimos, no decorrer 
desses 4 meses que nos encontramos à frente do Minis
tério, ateilderiâo determinação _do Senhor Presidente da 
República José Sarney, um trabalho conjunto com a Se
cretaria de Planejamento, com os Ministéiiós da Fazen
da, do Interior e da Indústria e do Comércio, estabelecer 
uma política de-Cfédito já a viger no pre..<;Ctlte ano agríco
la que se deu inicio no corrente mês. Destacamos em tor
no de 90 bilhões para custeio, para investiriiento e cus
teio àgrícola dos quais 20 bilhões para investimentos en
tre os quais 2 bilhões já foram colocados à disposição 
dos produtores a partir do dia 10 do corrente mês, Acre
dito que esse volume não é ainda o suficiente Para- a 
grande arranca.da que nós preparamos no setor d~ pro
dução de alimentos, mas já representa algo de 3 vezes su
perior ao que se aplicou no ano anterior. No ano passa
do, apenas em torno de 6 bilhões de cruzados foram des
tinados. Mas no momento, com relação a esses recursos 
não se estabeleceu apenas uma importância, estabeleceu
se também a fonte, o que representa uma garantia Para o 
setor da produção. No mesmo trabalho deu-se continui
dade, estudando todas as possibilidades de recursos, 
quer por parte do BNDES, por parte do Banco do Brasil 
e mesmo recursos· orçam-éhtários e há POSsibilidade até 
de créditos especiais para que se coloque à disposição 
dos produtores, dus entidades e até empresas particula
res recursos suficientes, também, para a agroindústria e 
armazenagem que representa um ponto essencial nesse 
setor. O Centn?-Oeste ten_I primado principa.l!'llenté em 
produzir matéria-s~ primaS -que são industrializãdas em 
outros Estados, trazendo despesa de transporte para o 
escoamento desses produtos até os centros industriais e, 
posteriormente, a volta desses p~odutos aos centros con
sumidores do Centro-Oeste_ quando Brasília já se destaca 
como o mais importante deles. 

Com relação ao segundo item: Terras de propriedade 
do Exércicio, no Município de-Formosa, essas terris fo:
ram desapropríadas a fim de que ali se implante llin pro
jeto que confesso não ter urit conhecimento pessoal, ~e
talhado a seu respeito, mas sei que tem objetivo, que não 
compete discutir a sua fundamentação. Mas, ainda nos 
situamos numa região onde temos uma densidade demo
gráfica muito pequena e, conseqUentemente, diante do 
respeitável projeto do Governo do Presidente José Sar
ney, de Reforma Agrária, a terra não seria tão pi'Ob!Cmá
tica. Acreditamos que o Projeto da Reforma Agrária tra
rá uma solução a esta angústia q-ue invã.de milhares e mi
lhares de brasileiros à procura de um pedaço de terra 
onde possa produzir o suficiente para o sustento de sua 
família, inclusive para obter um nível de vida mais ade
quado. A terra, como bem disse o Dr, Leon e Teixeira, 
nào é tudo. Ê necessário que se formUle projetas, re_cur
sos, assistência técnica, social educacional, servíÇo de 
transportes para que estejam a disposição dos produto~ 
res afim que não haja fracassos. Tudo isso faz parte da 
preocupação do Governo na implantação do Projeto de 
Reforma Agrária. 

O terceiro item foi quanto à produção de produtos 
considerados básicos. A especial e constante atenção do 
Governo na implantação de uma política agrícola que 
ofereça prioridades à produção de produtos bâsicos, tan
to que já para a prôxíma safra, não apenas os pe~uenos 
produtores, terão 100% dos recursos para o custeto, mas 
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terão também, os médios e grandes produtores que se de
dicarem ao cultivo do feijão, do arroz, do milho e da 
mandioca. Como, ao mesmO tempo, a prioridade para a 
concessão de recursos para este seta r. Não queremos im
pedir, nem dificultar a produção de produtos agrícolas 
exportáveis, embora a soja hoje se constitua praticamen
te num produto tamb_ém básico para o consumo interno. 
Não queremos dificultar, queremos fazer com_gue o_ Bra
sil se Deus quiser - aproveitando a motivação, a boa 
vontade da área, do seta r agrícola deste País, já na pióxi
ma safra, seja um pa:ts auto-suficíeriie mi produção de 
alimentos básicos e ainda com excedente para a for
mação do seu estoque, para que não fiquemos sujeitos, 
quando frustrações ocasionais, à socorrer á importação 
desses -produtos, Posso adiantar ao ilustre interlocutor 
que o Ministério da Agricultura estará sempre aberto 
para essas observações, para as idéias, porque ainda no 
próximo mês de julho ~taremos reunindo as lideranças, 
os produtores, os trabalhadores rurais, todas as entida~ 
des direta ou indiretamente comprometidas com a pro
dução de alimentos deste País, para que, aqui em 
Brasília, se discuta uma proposta que é moti~o de estu
dos em todos os Estados e Territórios de uma política 
-agrícola, definiüva, neste País, que ofereça, realmente, 
tranqililidade àqueles que, com a implantação de uma 
política de estabilização monetâria, se vêem atraídos 
para o setor da produção de alimentos. 

O SR. PRfSIOENTE (Lourival Baptista)- COm a 
palavra o Sr. Francisco José de Carvalho Sobrinho. 

O SR. FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO 
SOBRINHO- Sou Francisco José de Carvalho Sobri
nho, Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural 
de Brasília. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados: 
Em primeiro lugar, sinto-me até emocionado demais 

por saber que, hoje, nós temos uma abertura para que 
agricultores pequenos como eu, tenham acesso a esta 
grande Casa. 1: uma comissão que, antes, o agricultor 
não tenha acesso de reivindicar dii"etamente, apenas ti
nha o direito de trazer por escrito o que ele queria- às 
vezes, alguém respondia; às vezes, ninguém respondia. 

Sr. Presidente, como Presidente da Cooperativa de 
Eletrificação Rural de Brasília, tenho um apelo _a fazer a 
V. Ex• e a V. Ex•, Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Mi
nistra· das Minas e Energia que, aqui, não está presente e, 
também, aos Srs. Ministros da ârea económica, que in
tercedessem junto aos órgãos do Distrito Federal mas, o 
quanto antes possível, porque, nesse momento, eu tenho, 
ap-wximadamenle, 500 propriedades, rurais do Dislrilo 
Federal barradas para não ser eletrificada. Quando o 
processo sai da TERRACAP, vai para a CAESB; quan~ 
do sai da CAESB, vai para a Secretaria de Viação e 
Obras Póblicas. 

Sr. Ministro, Srs. Senadores, Srs. Deputados e meus 
amigos, eu acho um absurdo que, quando eu corri, Sr. 
Ministro e, outro dia, estive com o Sr. Secretário-Geral, 
Dr. Lázaro Barbosa a quem eu prezo e é meu amigo par
ticular, disse que levasse ao conheci~ento do_ Sr. Minis
tro porque o que está acontecendo em Brasília,- pela pri
meira eleição do Distrito Federal é calamitoso, de pes
soas a percorrerem o Distrito Federal, fazendo barganha 
e que, se alguém ali, fizer um compromisso de votar num 
candidato "x", será atendido imediatamente na lista pela 
TERRA CAP, para liberar a eletrificação rural, Sr. Presi
dente. Portanto, é uma denúncia que faço em público, 
Sr. Ministro, e, aqui, está uma pessoa que tem os docu
mentos de suas terras no Distrito Federal com clandesti
nos, fraudulentos e pessoas que têm área ilegal. Então, é 
um apelo, Sr. Presidente, que venho, em nome desses 
agricultores pequenos, porque o que vou pedir, Sr. Mi
nistro, eu já tenho mas, infeliz do brasileiro ou do cida
d_ão, do ser humano que, quando pede, pede sô para si 
porque a minha chácara já tem água, tem telefone, tem 
escritura, graças ao meu bom Deus, expedida pelo IN
CRA, porque chama-se titulo verdadeiro que é o que o 
INCRA espera. Portanto, Sr. Ministro, se V, Ex' puder 
ajudar esses agricultores, essas famílias sacrificadas que, 
hoje, vivem no Distrito Federal, tenho certeza que o 
nome de V, Ex~ ficará na história que, ao invés de al
guém ficar com certas terras mendigando que alguém 
vive barrando em uns e outros, fazend~ barganha, que o 
Ministro da Agricultura e S. Ex~, o Sr. Ministro daRe-
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forma e Desenvolvimento Agrário, intercedessem e veri
ficassem o que está acontecendo o quanto antes possível, 
que não se deixasse para as vésperas das eleições, as bar
ganhas para serem eletrificadas essas propriedades por
que a COER, Coopel-"ativa de Eletrificação Rural da 
qual sou Presidente, tenho orgulho de dizer, Sr. Minis
tro, estão, hoje, em segundo lugar no País- em primei
ro, está o Rio Grande do Sul, em segundo estâ o nosso 
Es_tª_do. Tenh_o certeza, Sr. Ministro, que nós, aqui, nas 
barbas do Governo Federal, com esses ilustres Senado
res e Deputados que. hoje, ficaram sabendo e se quise
rem por escrito, nós temos certeza de que essa Co_opera
tiva será em primeiríssimo lugar do País, mas precisa ver 
de perto o que está acontecendo, porque boa vontade a 
Companhia de Eletricldade de Brasília, CEB - não es
tou sendo procurador para falar por ela mas sou procu~ 
radar para falar da Cooperativa- estão de boa vontade 
em ateitder e de mandar desengavetar esses processos 
que estão na TERRA CAP e na Secretaria de Viação de 
Obras Públicas porque, desculpem a expressão- é uma 
vergonha o que está acontecendo porque tem o agricul
tor que, hoje, chora, pedindo a eletrificação rural. 

Portanto, Sr. Ministro, quando V. Ei~ diz que é verda
de, que a terra não é tudo, é verdade, Sr. Ministro. Para 
se fazer reforma agráda e serem distribuídas as terras 
para os pequenos e médios produtores tem que se pensar 
nas_ condições de vida; ali hã recursos para que sejam 
mantidas suas propriedades, financeira e socialmente~ 

Quanto à telefonia rural, tenho pessoas a quem inte· 
ressa fazer a telefonia rural; inclusive, o nosso estatuto 
reza a campanha para a telefonia rural, assunto que tra~ 
tei numa audiência com o Sr. Ministro Antônio Carlos 
Magalhães; ele disse que ia fazer tudo. Mas ali efe rece
beu o comunicado de alguém, que nessa telefonia rural 
não são todos os ruralistas que devem ter telefone, por
que não se deve fazer área de lazer. Mas, Sr. Ministro, 
Srs. Senadores, acredito que enquanto os Srs. Parlamen
tares, os Srs. Senadores, em geral, Ministros da área eco
nômica, e todos os Ministros do nosso Governo pensa
rem que o n1rãlista não tem área de terra senão para fa
zer área de lazer, não vão se conscientizar de que se o 
agricultor tiver água, telefone, luz e seu transporte, va
mos acabar com a miséria deste País e assim pagarmos as 
dívidas externas. O povo, no lugar de ir para a Ceilândia 
receber um barraco para ii morar e precisar de que lhe 
arranjem um emprego, ele vai para ârea rural, Sr. Minis
tro; ali ele produz pelo menos uma abóbora, Sr. Minis
tro! Conheço um cidadão, que está aqui detrás de mim, 
ele me disse que quando comprou uma chácara pequena, 
ele não comprou para fazer área de lazer e, sim, para ma
nutenção de sua própria famflia. Se todos correrem para 
a cidade para pedir emprego, o Governo tem que se 
preocupar com o emprego e a casa para essa gente mo
rar. Então, se lhes derem um pedaço de terra ali e con
dições, tenho certéza que a miséria deste País deixará de 
existir. 

Portanto, Sr. Ministro, é um apelo que faço a V. Ex•, 
que veja o que está acontecendo dentro do Distrito Fede
raL Isso peço, de coração em nome dos agricultores. E, 
c-omo Presidente da Cooperativa de Eletrificaçào Rural, 
tenho certeza que V, Ext, Senador, Presidente desta Ca
sa, vai ver o que está acontecendo, para evitar que haja 
política, que a troco de barganha para atender a "A'' ou 
"B", se vote em Sicrano. O voto é liberal, é secreto; o 
povo vai votar erq quem quer, porque precisamos é: de 
eleger oito deputados e três senadores em Brasília. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. IRIS REZENDE- Nos últimos anos a eletrifi
cação rural, de um modo geral, foi um tanto desativada. 
Tanto é que há trinta dias encaminhamos ao Presidente 
José Sarney uma exposição de motivos através da qual 
solicitamos recursos na ordem de 350 milhões de cruza
dos já para, como contrapartida de um empréstimo jun
to ao Banco Mundial, desenvolver o projeto de eletrifi
cação rural em todo o País, propiciando com isso meios 
para que reduza o êxodo rural que experimentamos com 
muita intensidade. 

Gostaria de pedir permissão ao Dr. Leone Teixeira 
para autorizar o Francisco, como Presidente da Coope
rativa de Eletrificação Rural, entregar ao nosso Secre
tário da Agricultura do Distrito Federal essa reivindi
caçãú~fim de que o Ministério da Agricultura, atray~ 
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do seu Grupo de EletrificaçãO Rural-C a S-ecretaria de 
A?r~cu~tun:, possamos estudar o projeto e atender essa 
relVlndJcaçao que considero absolutamente justa e opor
tuna. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Com a 
palavra o Dr. Valteno, que a soHcitou anteriormente. 

O SR. V }\.L TENO- Agradeço a oportullidade que o 
Exm~> Sr. PreSídente, Senador Lourival Baptista, me dá, 
neste momento~ 

Sou médico, por profissão e por convicção, fazendeiro 
e produtor agricola por tardição. Então, hoje, junho de 
1986, quero externar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário 
da Agricultura, a nossa satisfação de ouvir o Sr. Minis
tro da Agricultura, o Sr. Secretário da Agricultura, do 
qual tenho a honra de ser amigo há muitos anos- e no 
dia de hoje, pela primeira vez o estoi.i" encontrando de-. 
pois que ele assumiu a Secretaria da Agricultura. Esta
mos de parabéns pelos homens que hoje estão coman
dando esse processo importante do nosso País. Levaria
mos horas, dias, e, às vezes, meses, discUtindo oS- proble
mas agropccuãrios deste País; não chegaríamos a um 
acordo, não chegaríamos a uma definição - se não é 
pleonasmo- definitiva. Mas quero crer que pútfndo de 
homens que têm um objetivo, que eles têm, nós os pro
dutores de Brasilia, de Goiás - onde eu tenho minhas 
propriedades - temos agora um objetiVo -ffiaior: temos 
que acreditar no que nós ouvimos aqui. O Sr. ~inistro, 
eu já o conheço pelos trabalhos realizados como Gover
nador de Goi.ás. O Sr. ·secretãrio da Agricultura, homem 
que realmente está "iffibuído de um princípio de hoil.esti
dade, que lhe é peculiar, para tentar resolver o problema 
cruciante, pelo menos do pequeno produtor, que ele dei
xou bem claro na sua esplanação. 

Eu gostaria de fazer uma única pergunta ao Sr. Minis
tro e ao Sr. Secretário dei AgricU.lfura;nro- de âmbito na
cional -que o que nós passaffios em Brasília, o Brasil 
passa; o que a população de Brasília sofre, a população 
do Brasil carece. 

Como eu senti na carne, como· produtor, como horti
granjeiro, como- ·pmdutor rural, Cofio peCuarisÚt, eu rei
ria a pergunta:..._ ·me parece que está preSente o Presiden
te do CEASA e depois eu gostaria de ~uvi-lo: Qual o ob-
jetivo do CEASA? . 

O CEASA, se não me e"nS;ai10, for Criado realmente 
para ajudar quem necessitava-que os prOdutos ali che
gassem. Mas, na realidade, como. hortigrftrijeiíro -que fui, 
não aventureiro porqUe eú lhe baseei em pessoas, em fir
mas, em projetas e fiz uma ProaUÇão ae- hortigrinjéiros 
altamente tecníficada, se não fosse a medicina, eu tinha 
quebrado; porque o que existe no CEASA é única e ex
clusivamente um grupo de pessoas que se reuniram, fo
ram beneficiadas com a entrega dos boxes; se pagaram, 
se pagam ou se vão pagar este não ê o-problema do pro
dutor. o pioblema do produtor é saber que ele está entre
gando o produto num valor "x" para ser vendido por va
lor três, quatro vezes o "x" que ele entregou. Eu tive esta 
experiência de de"scãrrega·r ·o meu caminhão, às 3 horas 
da manhã, de caixas de tomate; no box pegavam as cai
xas de tomate, entregavam na Kombi que ia direto para 
o Hotel Nacional, por preço duas ou três vezes mais caro 
do que eu recebi para entregar aquele tomate. 

Nós, desta atual geração, precisamos tomar providên
cias, mais imediatas e seguras e não providências dema
gogas. Por isso que eu estou dizendo, ~ a primeria vez 
que eu me dirijo a público porque eu não acreditava em 
quem passou; agora eu acredito nos homens que estão 
comandando este País. Eu tenho porque acreditar neles. 

O CEASA que temos, é o problema cruciante do hor
tigranjeiro". EUpàiCíOt!Pr6du-zir- POrque eu não tirava o 
custo, ninguém tira, porque o atravessador, ele faz da 
mercadoria - que o produtor entregou às 3 horas da 
manhã -ele faz da mercadoria o que ele bem entenderj 
ele põe o preço que ele bem entender. Se tem muito to
mate, ele paga menos, mas o consumo dele é o mesmo. 
Então, não tem explicação você entregar um produto 
num pl-eço, ele sai do caminhão, ele vai para a kombi, 
para o Hotel Nacional pelo dobro do preço, vai para o 
Jumbo pelo triplo do preço, e o consumidor compra por 
quatro vezes ou cinco vezes o preço pelO qual ele:TOi en
tregue há 12 horas na CEASA. Por que não criar uma 
cooperativa dentro dos produtores para a~ministrar a 
CEASA? E a CEASA ser fiscalizada pela-Secretaria da 
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Agric_ultura ou pelo Ministério da Agricultura, por pes
soas que realmente queiram ajudar este País - e não 
usar este País. 

De modo que a minha colaboraÇão, como produtor, 
como pecu<lrista que hoje sou, única e exclusivamente, 
tenho saudade do tempo de hortigranjeiro, porque aju
dei muitas famílias, havia 30 faml1ias na minha fazenda. 
Hoje, tenho duas cuidando do meu gado; quer dizer, 28 
tive de dispensar, 28 casais que tinham, no mínimo, 3, 4, 
5 filhos. Todos produziam, comiam e ganhavam. Vieram 
para a cidade para ser o quê? Malandros, ladrões à pro
cura de emprego público. 

Hoje, veja bem, arrisquei até a comprar o ponto de um 
box, para Yer se o meu produto tinha o Yalor que deveria 
ter. Mesmo assim, não deu resultado. E por quê? Porque 
tem que se pagar ágio para adquirir um box, e o ágio não 
é baixo, ê bem alto. 

Então, existem grupos que monopolizam. Se a caixa 
de tomate hoje, por exemplo, em números redondos, é 
cem cruzados, ninguém paga mais de 100, mas eles ven
dem por 400 cruzados, porque criou-se o monopólio. O 
produtor está com o tomate no caminhão, ele não tem 
saída, tem que vender ou então dar, e foi assim que, mui
tas vezes, mandei o caminhão para a Ceilândia para ser 
distribuído o tomate, porque não dava para vender. En
tão, esta é a minha colaboração, é a minha sugestão. 

Eu gostaria de perguntar ao Presidente da CEASA se, 
realmente, estou muito errado no meu ponto de vista. 
Muito obrigado. 

O SR. LEONE TEIXEIRA DE VASCONCELOS 
-Meu caro amigo Valteno, há mais ou menos uns oito 
anos que não nos Yemos, tenho o prazer de reencontrá-lo 
aqui hoje. Você tocou num problema crucial, realmente 
sério. Você sabe que a CEASA, durante muito temPo, e 
ainda hoje é acusada de ser uma mâfia, muitos amigos 
meus foram levar produtos lá e também tiveram essa 
mesma frustração que você teve, 

Mas estamos procurando reverter tudo isso. Devo di
zer o seguinte: nós jâ criamos duas feiras -do pequeno 
produtor, são dois espaços que _queremos abrir direta
mente para o pequeno produtor, tanto no Plano Piloto 
como em Taguatinga. Estamos num processo de retoma
da daquele imóvel que você conheci lá, naquela área, na
qu~le outro mercado, vamos retomar aquele imóvel, des
peJar alguns vendedores que lá estão e transformâ~lo 
num grande mercado de hortigranjeiros, dir~tamente ad
ministrado pelos produtores integrados com a Diretoria 
do CEASA. 

O Sr. Ministro pediu-me que o tranqUilizasse e que ele 
dissesse que-a parte do Ministério da Agricultura, no que 
compete à participação da COBAL, dentro da nossa 
CEASA, aqui, é minoritária, mas que tem a sua partici
pação. E o apoio que se fizer necessário, tanto do Minis
tério de S. Ex• como de nossa Secretaria estarão de por
tas abt!rtas _para ouvi-lo. E essa sua pergunta, após a saf
da do Sr. Ministro, quando o nosso Presidente da CEA
SA participar e der as respostas, vai lhe responder com 
mais profundidade. 

No que diz respeito aos preços dos produtos, também 
o nosso Presidente da EMA TER lhe dará esclarecimen
toi Você, como hortigranjeiro que foi, sabe que essa sa
zoililfídade na produção do hortigranjeiro implica sem
pfe a questão da Ii!i da oferta e da procura, e aí é que se 
aproveitam os atravessadores, especulando e minimizan
do os custos, explorando os produtores. Mas esteja certo 
de que vamos, juntos, com a sua ajuda também, é evi
dente, chegar lâ. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Com a 
palavra a Sr• Ida Cláudia, Assessora da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores mi. Agricultura - CON
TAG. 

A SRA. IDA CLÃUDIA -Sr. Presidente, quando da 
exposição do Secretário da Agricultura do DF, foi muito 
bem colocada a necessidade de a terra exercer sua função 
social. Tendo esse objetiYo, o novo projeto agrourbano, 
o combinado agrourbano terá normas rígidas e bem di
recionadas, porque o agro urbano é um novo núcleo in-
clusive pequeno. ' 

Eu gostaria de um esclarecimento no sentido de que 
como no Distrito Federal existem arrendados 150 mil 
hectares e várias denúncias em termos de área de lazer 
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que não produzem absolutamente nada, que servem ape
nas para pessoas, que já são funcionários púbticos às ve
zes de alto cargo, fazerem apenas churrascos e terem as 
suas diversões no final de semana, por que não moralizar 
o arrendamento no DF dando uma função social a essa 
terra que não está sendo bem utilizada. Seria a primeira 
pergunta. 

A segunda pergunta, seria relacionada ii questão dare
formu agrária no DF. Temos, praticamente, dos 581399 
hectares do DF apenas 347.949 hectares desapropriados 
e o projeto inicial do DF seria como uma nova proposta, 
realmente nova, desapropriar toda a área ficando com o 
controle do Estado e assim sendo arrendada com fiscali
zação. Por que o DF é o único distrito que não tem seu 
plano de reforma agrária no qual se poderia viabilizar de 
uma forma real a desapropriação de toda a área do DF, 
numa moralização e funcionamento de toda essa terra. 

A terceira pergunta, seria relacionada à questão das 
associações formadas com apoio e íncentiYo da Secreta
ria de Estado com o apoio da EMA TER. Por que ao in
vés de optar por uma fórmula própria com o apoio e o 
respuldo do Governo, por que não houve uma opção 
pelo :.lpoio a fundaçào de novas cooperativas ou coope
rativas de produtores e o apoio ao sindicalismo rural e 
sim foi formada em uma outra instância que, acredito, 
venha muito mais a dividir os produtores do que unifiCar 
os produtores, porque já existe o sindicato e jâ existe a 
forma ~e defesu econômJca que seria as cooperativas. 

O SR. LEONE TEIXEIRA DE VASCONCELOS
O .Senador Lourival Baptista acaba de comunicar-me 
que os Srs_ Senadores estão sendo chamados para a vo~ 
tação de matérias importantes, mas vou dar uma pano
râmica rápida sobre as suas três perguntas. 

A primeira pergunta, é_sobre a moralizaççao· dos ar~ 
rendamentos. 

Estamos fazendo isto desde o primeiro dia em que as~ 
sumimos. Iniciamos a rCtomada de áreas ociosas. Mas, 
uma tomada organizada, democrática, após a fiscali~ 
zação a essas áreas, após um laudo de vistoria relacio~ 
nando tudo que existe una área e o que foi feito na área. 
Após esse laudo, nós já retomamos cerca de 40 áreas 
ociosas ou áreas que não estão cumprindo o plano de 
utilização para as quais elas foram destinadas. Isso já foi 
feito, nós não temos conseguido mas, até hoje, o Gover~ 
no de_ José Aparecido não concedeu, não assinou um 
contrato de arrendamento exatamente com o objetivo de 
moralizar os arrendamentos e entregar essas áreas aos 
produtores curences, àqueles que estão sem terra, que são 
muitos. Nesse sentido, tenho recebido manifesto, 
abaixo-assinados e teoh,) levado ao conhecimento do 
GoYernador. 

Devo dizer, que essas áreas que foram retOmadas se
rão redimensionadas e distribuídas a agricultores devida
mente selecionados e cadastrados sem qualquer interfe
rência política ou partidúríU. Se a senhora descobrir al
gum candidato que tenha sido indicado por afgUém ou 
que tenha utilizado o tráfico de influência pode denun~ 
ciilr a mim publicamente ou a mim diretamente, porque 
esse critério nós não permitiremos que vingue na admi
nistração do Governo atual. 

O segundo ponto é com relação às associações. 
As associações é que vão decidir se chegarão às coope

rativas. A associação é o primeiro passo, elas estão co
meçando, estão fazendo um trabalho da maior impor

. tânciajunto a todos os produtores. Não há nenhum con
flito entre as associações, os sindicatos e as confede
rações. Ao contrário, elas vao fortalecer os sindicatos e 
as confederações porque tanto os sindiCatos quanto as 
conü.:dcruções süo órgãos repre.~entativos que não exerci
tam um trabalho de conscientização, de participação e 
de presença permanente na área rural. 

O próprio sindicato rural -como a senhora sabe- e 
talvez a senhora tenha participado de uma reunião nossa 
-a senhora não esteve na reunião da Taquara? Então 
foi uma colega sua. O sindicato rural foi o primeiro sin
dice~to que visitei antes de tomar posse e pedi ao presi
dente do sindicato que me procurasse, porque eu queria 
dar todo o apoio aos trabalhadores rurais. A senhora 
sabe quantos meses o presidente do sindicato levou para 
me procurar? Seis meses! De forma que a senhora pode 
estar_ certa de que o trabalho da secretaria é o de fortale
cimento dos órgãos representativos, tanto dos produto
res como dos trabalhadores rurais nem po~eria ser dife-
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rente no regime que estamos vivendo após 20 anos de 
obscurantismo c de ditadura. A situação hoje é outra. 
Estamos vivendo uma hora de participação. Es~a é a 
política do Governo. 

O Distrito Federal elabOrou um trabalho sobre a re
forma agrária, sobre o desenvolvimento agrário e na ver
dade o Distrito Federal já vem fazendo reforma agrária 
desde o seu início, através dos arrendamentos, porque é 
preciso colocar bem as questões nos seus devidos termos. 
Não é só dar a terra- é aquilo que agora mesmo estáva
mos conversando e o Ministro inctusive focalizou muito 
bem, a presença do Estado no cumprimento dessas obri
gações vitais, importantes na área de educação, saóde, 
assistência técnica. Não adianta nós darmos uma área 
aqui ao trabalhador c jogá-lo lá no mato, perdido, sem 
qualquer assistência. A reforma agrária, ela não termina 
com o título, ao contrário, ela está começando. De for
ma que a senhora pode estar certa de que a preocupação 
do Governo é, realmente, encaminharmos para esta re
forma agrária desta forma, com a resp-onsabilidade mui
to mais abrangente do Estado na área rural. O Distrito 
Federal já está dando esse exemplo. Toda a sua área é 
uma área arrendada, e os produtores só não podem ven
der a área. Em certa ocasião, fui procurado por um pro
dutor que me disse: bom, mas se eu pegar esse contrato 
de arrendamento eu posso vender'? Primeira coisa que 
ocorreu a ele era se poderia vender. Para nós o menos 
importante era isso, o mais importante para nós é que ele 
permaneça com a família ali, enquanto for necessário a 
ele, produzindo, subsistindo e não caindo numa especu
lação imobiliária, descontrolada, que não leva a nada, ao 
contrário, agrava o processo de abastecimento e o pro
cesso social. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Infeliz
mente, teremos que encerrar esta reunião, pois estamos 
sendo chamados para sessão do Senado, onde serão vo
tados vários projetas, inclusive a licença para o Senhor 
Presidente da República ausentar-se do País. 

Congratulamo-nos com o Governador Iris Resende 
pela sua palestra, que nos transmitiu conhecimentos de 
assuntos de real importância. Recordo que o Governa
dor de Sergipe, João Alves Filho, esteve em Goiânia, no 
ano passado, a fim de ob~ervar as construções de casas 
através do mutirào. O Governador levou essa experiên
cia para Sergipe. O Dr. Leone, com a sua experiência, 
muito tambêm tem realizado à frente da Secretaria de 
Agricultura do Governo do Distrito Federal, evidencian
do, além disso, com sua palestra, amplos e profundos co
nhecimentos especializados. 

Queremos nos congratular com os Deputados Fernan
do Cunha, Joaquim Roriz, Juarez Bernardes e lrapuã 
Costa Júnior, que honraram com as suas presenças esta 
reunião e todos aqueles que fizeram perguntas neste de
bate. 

Aos Srs. Dr. Flávio Couto, Marlenio José Ferreira de 
Oliveira, Sebastião de Castro e Suetônio Pacheco, eu so

, Hcito que nos desculpem, mas, em outra ocasião, esta 
Comissão não faltará oportunidade para ouvi-los com 
muita honra e satisfação. 

Está encerrada a reunião. (Palmas.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMUNICADO CONJUNTO 
PARA A IMPRENSA 

A convite do Soviete Supremo, no período de 7 a 15 de 
julho de 1986, esteve em visita oficial à União Soviética a 
Delegação do Congresso Nacional do Brasil, chefiada 
pelo Senhor Senador José Fontanillas Fragelti, Presiden
te do Congresso NacionaL 

Os Parlamentares bra~ileiros visitaram Moscou e Le
ningrado, tendo depositado coroas de flores no Mauso
léu de V. I. Lenin e no Túmulo do Soldado Desconheci
do. 

A- Delegação do Congresso NacionaJ do Brasil foi re
cebida pelo Membro do Burcau Político do Comitê Cen
tral do PCUS e Presidente do Presidium do Soviete Su
premo, A. A. Gromyko, pelos Presidentes do Soviete da 
Uniào e Soviete das NacionaJidades, L. N. Tolkunov e 
A. E. Voss, e pelos Presidentes e Membros das Comis
sões Permanentes das Câmaras do Soviete Supremo. 

Durante as conversações, que se desenrolaram num 
clima de compreensão mútua, a Comitíva brasileira foi 
informada a respeito das amplas expectativas soviéticas 
no plano da política exterior, cuja realização Ievarâ a 
uma verdadeira reviravolta na situação internacional, a 
uma libertação da humanidade das armas nucleares e 
outros tipos de armas de extermínio em massa, e à 
criação do sistema universal de segurança internacional. 

Os Parlamentares soviéticos expressaram sua preocu
pação especial quanto à situação iminente de graves con
seqüências para o destino do mundo, resultante da deci
são anunciada pelo Governo dos Estados Unidos da 
América de renunciar à observância, no futuro, aos acor
dos estabelecidos entre a URSS e aquele País, na área de 
limitação de armas estratégicas ofensivas. A Delegação 
brasileira foi detalhadamente informada sobre os es
forços que vêm sendo empreendidos, nesse contexto, 
pelo Soviete Supremo quanto à resolução das Comissões 
de Relações Exteriores do Soviete da União e do Soviete 
das Nacionalidades do Soviete Supremo, referente à 
mencionada questão. 

Foi entendimento comum aos Parlamentares brasilei
ros e soviéticos a necessidade de cessar a corrida arma
mentista, mormente a nuclear, procurando soluções mu
tuamente aceitáveis para os diversos problemas da hu
manidade no mundo contemporâneo. 

Da mesma forma, ficou evidenciada a convicção 
quanto à necessidade de uma nova abordagem para aso
lução de problemas globais no século nuclear. 

Os Parlamentares da URSS e do Brasil sublinharam a 
importância primordial da cessação imediata de testes 
com armas nucleares, pronunciando-se pelo desenvolvi
mento da cooperação internacional na prevenção à cor
rid~ armamentista no espaço exterior e no seu aproveita
mento pacífico, com o estabelecimento de um regime in
teriiaCibrial de desenvolvimento seguro da energia nu~ 
clear. A solução desses problemas vitais, que afetam os 
interesses de toda a humanidade, exige esforços perma
nentes de todos os Governos, independentemente de seus 
sistemas sociais e situação geográfica. 
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Expressando preocupação quanto à existência de fo
cos de tensão e conflitos em diferentes regiões do mundo, 
os membros das duas Delegações pronunciaram-se pelo 
apoio aos esforços construtivos das nações latino
americanas na busca à justa solução política para a 
América Central, com base no pleno respeito ao direito 
dos povos quanto à escolha do caminho independente de 
seu desenvolvimento, com a não ingerência em seus as
suntos internos. 

Atribuem Os Parlamentares grande significado à pro
cura coletiva de uma solução politica para as situações 
de conflito existe11tes na Ãfrica do Sul e no Oriente Mé
dio, condenando decididamente todas as formas de ter
rorismo, inclusive o estatal. 

Os Deputados do Soviete Supremo destacaram a con
tribuição positiva do Brasil consubstanciada no apoio à 
aspiração dos países latino-americanos de transformar O 
Atlântico Sul em zo~a de paz e de cooperação. 

Os Parlamentares da União Soviética e do Brasil des
ta.caram a atual situação internacional de busca à nor
m<Jiização d<1s relações financeiro-económicas, consoli
dando intercâmbios econômíco-comerciais e técnico
científicos, iguais em direito e livres de discriminação en
tre países, garantindo a segurança econômíca dos Gover
nos. 

Em vista disso, pronunciaram-se pelo estabelecimento 
de uma nova ordem cconômica mundial, com o início 
das conversações global~ sobre os mais importantes te
mas internacionais, financeiros e económicos, inclusive o 
da dívida externa. 

Ressaltando, por fim, a importância do reforço e da 
continuidade dos (.;Ontatos entre os Parlamentares dos 
dois Países, os Deputados do Soviete Supremo e os 
membros da Delegação do Congresso Nacional do Bra
sil pronunciaram~se pelo desenvolvimento da coope
ração soviético-brasileira no interesse dos dois povos, 
declarando a aspiração mútua de contribuir para a am
pliação e aprofundamento dessa cooperação nos campos 
político, econômico-comercial, técnico-científico e cultu
ral, com base nos princípios de igualdade, respeito à so
berania e não ingerência em assuntos internos de cadà 
Governo. 

A Delegação a que se refere o comunicado conjunto 
foi composta pelos seguintes Parlamentares: 

-Senador JOSE FRAGELLI, Presidente do Senado 
-Senador CARLOS CHIARELLI, Líder do PFL 
-Senador JAMIL HADDAD, Lfder do PSB 
-Senador OCTÂVIO CARDOSO, Vke-Líder do-

PDS 
-Senador MARTINS FILHO, Vice-Líder do 

PMDB 
-Deputado GASTONE RIGHI, Líder do PTB 
- D~putado MATHEUSSCHIMIDT, Líder do PDT 
-Deputada IRMA PASSONI, Líder do PT 
-Deputado RAUL BERNARDO, Vice-Líder do 

PDS 
-Deputado HERÃCLITO FORTES, Yice-Uder do 

PMDB. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA !45• SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO 
DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senho~ Presidente da Re-
pública 
· -Submetendo à deliberação do Senado a escolha 
de nomes indicados parafunção cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescência. 

N~> 214/86, referente~. escolha do ~r. Carlos Alber
to Pereira Pinto, Embaixador dó Brasil junto à Fede
ração 'da Malãsia, para·, cumulativamente, exercer a. 
função de Embaixador do Brasil em Brunei. 

N9 255/86, referente à escolha do Sr. Francisco de 
Assis Griego, Embaixador do Brasil junto ao Reino 
dos Países Baixos, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Irlanda. 

- N11253f86·, comunicando o veto total aposto ao 
Projeto d,e Lei do Sen,ado n"' 134 f86. 

- N•s 228 a 232,235, 236,245,246,248 a 250/86, 
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionadõs. 

- N'i's 216, 217,237 e25lf86, de agradecimento de 
comunicações: 

- Encaminhando projeto de lei: 

Projeto de Lei do Senado n"'l74/86-DF, qT.ie altera 
os artigos 62, 63 e 64 di Lei n"' 5.619, de 3 de no
vembro de 1970- que .. dispõe sobre vencimentos, 
indenizações, proventos e outros direitos da POlícia 
Militar do Dístrito Federal, e dâ outras providências. 

1.2.2 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal 

N• S/12/86 (n' 34/86·P/MC, na origem), encami
nhando cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordi
nário i:t"' 103.100-&,_ do Estado de Minas Gerais. 

1.2.3- Ofícios do Sr.lii-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câma

ra n'i' 24/80 (n"' 2.591/76, naquela Casa), -que moOifi
ca o art. 649 da Lei n"' 5A869, de 11 de janeiro de 1973, 
acrescentando dispositivo que torna impenhorável o 
imóvel rural até um módulo. 

SUMÁRIO 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 51/77 (n"' 3.107/76, naquela Casa), que 
torna insubsistente a nulidade de atas praticados sem 
a apresentação dos .Certificados de Regularidade de 
Situação e Quitação com a Previdência SociaL 

- Projeto de Lei do Senado n9 267/83 (n"" 
6.625f8_5, naquela Casa), que dispõe sobre a manifes
tação, por militar inativo, de pensamento e opinião· 
políticos ou filosóficos. 

Encaminhando autógrafO de-piojero de lei spnciona
do: 

-Projeto de Lei da C?mara n9 24/80 (nll 
2.591/76, naquela Casa), que modifica o art. 649 da 
Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973, acrescentando 
dispositivo que torna impenhorável o imóvel rural 
atê um módulo. 

Comunicando a rejeição da seguinte matéria,' 

-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n9 100/85 (n9 2.609/83, naquela Casa), que in
troduz modificações na legislação de amparo aos ex
combatentes da Segunda Guerra Mundial e dã outras 
providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
-seguintes projetos: 

- Projeto- de Lei da Câmara n"' 62/86 (n9 
4.351 f84, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação dos Conselhos Federal e Regionais dos Ar
quivistas. 

-Projeto de Lei da Câmafa n9 63/86 (n9 
4.048/84, na Casa de origem), que acrescenta pará

. grafo ao art. 89 da Lei n'l' 5 .I 07, de.l3 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 64/86 (n9 
1.743/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
profissão de Garçom, fixa o salário mínimo profis
sional, e determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 65/86 (nll 
4.138f8_4, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
diagnóstico precoce da FENILCETONÚRIA e- do 
HIPOTIREOIDISMO CONGENITO nos hospitais 
e maternidades do País. 

--Projeto de Lei da Câmara n9 66/86 (n9 
3.802/84, na Casa de origem), que disciplina o exercí-. 

cio da profissão de carregador de bagagens nos aero
portos e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 67/86 (n9 
4.329/84, na Casa de origem), que autoriza o Minis
tério da Agricultura a doar ao Município de Viçosa 
do. Ceará os imóveis que indica. 

-Projeto ~e Lei da Câmara n9 68/86 (n'f 
5.072/85, na Casa de origem), que obriga a insta
lação de telefones públicos em locais densamente po
voados. 

-Projeto de Lei da Câmara n'f 69/86 (n9 
7.864/86, na Casa de origem), que reajusta a pensão 
especial concedida pela Lei n"' 4.093, de 14 de julho de 
1962, à Sr~ Geni Silva Vivacqua, viúva do ex-Senador 
Attílio Vivacqua. 

-Projeto de ~ei da Câmar~ -h9 70/86 (n9 
4.280/81, na Casa de Origem), que altera a redação 
do inciso III do artigo_ 475 da Lei n'~' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 71/86 (n"' 
7.598/86, na Casa de origem), que estabelece medi
das destinadas à comemoração dos setenta anos de 
existência ~o Código CiVil. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 72/86 (n"' 
1.934/83, na Casa de origem), que gar;:mte a todos 
contribuintes da Previdência Social coni 10 {d~) OU. 
mais anos de contribuição, e 'a seus dependentes, as
sistência médica integral. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 73/86 (n"' 
7.658/86, na Casa de origem), que obriga as insti
tuições financeiras oficiais a divulgar as concessões 
de crédito subsidiado. 

-Projeto de Lei da Câmara nll 74/86 (n9 
3.363/84, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao artigo 643 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 75/86 (n"' 
4.251/84, na Casa de origem), que dâ nova redação 
ao inciso III do artigo 530 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
l9demaío de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara 'n"' 76/86 (n"' 
5.391/85, na Casa de origem), que institui a obrigato
riedade de declaração de bens para o exercício de car
gos ou funções e dá outras pr~vidências. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Dlretor-Geral do Se_nad.o Fed~ral 

JOSÉ LUCENA DANT AS 

Diretor ExecUtívo 

JOÀO.DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO asAR PINHEIRO .MAIA 

D1retor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 77/86 (n" 
5.131/85, na Casa de origem), que altera o artigo 102 
da Lei o9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código 
Nacional de Trânsito. . . 

-Projeto de Lei da Câmara n" 78/86 (n"' 
I.945f83, na Casa de origem), que inclui o fotógrafo 
autônomo no Quadro de Atividades e Profissões a 
que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<1 5.452, de 
I~' de maio de 1943. 

-Projeto de Lei--da Câmara n~' 79/86 (n~' 
5.217/85, na Casa de origem}, que considera Patri
mônio Histórico Nacional a cidade de Ubatuba, no 
Estado de São Paulo, e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 80/86 (n9 

7.162/86, na Casa de origem), que determina a obri
gatoriedade do pagamento de indenízação aos Esta
dos, Territórios e Municípios pelos titulares de direi
tos mineráríos. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 81/86 (n~' 
4.818/84, na Casa de origem), que introduz dois pa
rágrafos ao artigo 626 da CLT, fiXando a competên
cia dos sindicatos para exercer a fiscalização das nor-
mas de proteção ao trabalho. _ ~ _ _ _ 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 82J_86 (n\" 
1.56 l/83, na Casa de origem), que dispõe sobre atas 
relativos aos servidores públicos civis da União, dos 
Estados e Municípios em período eleitoi'al, e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n_9 83/86 (n~' 
1.476/83, na Casa de origem), que institui o dia 23 de 
junho como o .. Dia Olímpico" e determina outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 84/86 (n~' 
4.799/84, na Casa de origem}, que reduz o prazo para 
o pagamento de salários. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 85/86 n~' 3.137/84, 
na Casa de origem), que declara de utilidade pública 
a Associação São Pedro de Pesquisas Científicas, 
com sede em São Paulo, no Estado _rle São Paulo. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 86j86 (n~' 
2.3.8.8/&3, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 111 de maio de 1943, para 
assegurar maior autonomia de trabalho aos membros 
das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
-CIP As. 

--,Projeto de Lei da Câmara n' 87/86 (n' 
5.329/85, na Casa de origem), que cOnsidera Patri-
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mônio Histórico Nacional a cidade çie C.ametâ, no 
Estado do Pará. 

-Projeto de Lei da Câmara n~_ 88/86 (n~' 
6.1QTf85, n~ Ca.sa de origem), que acrescenta pará
grafo único ao artigo 18 da lei que regula ação popy.
Jar. 

- J:trojeto de Lei da Câmara n~' 89/86 (n~' 647/79, 
na Casa de origem)_, que dispõe sobre a permissão de 
misturar outras farinhas de origem vegetal à farinha 
de trigo, e dá outras providências. 

-Projeto de L~i da Câmara. n~' 90/86 (n~' 
4.099(84, na Casa de origem), que modifica a re
dação do artigo 71 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 1"' de 
maio de 1943. 

-Projeto de Lei da Câmara n\" 91/86 (n~' 
1.894/83, na Casa de origem), que torna obrigatória 
a inclusão de espetáculos musícais ao vivO riaS caSas 
de diversões. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 92/86- Comple
mentar (n~' 201/84, na Casa- de origem), que inclui os 
Municípios de Cascavel e Pacajus na região Metro
politana de Fortaleza, alterando o§ 8~' do artigo 1 \" da 
Lei Complementar n~' 14, de 8 de junho de 1973. 

-Projeto de Lei da Câffiara n"' 93/86 (nl' 
2,033/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
venda de imóveis residenciais da Uníão, situados na 
área urbana _de Boa Vista, Roraima, e dá outras pro
vidências. 

-_Projeto de Lei Qa C_âmara n\" 94/86 (n~' 
5.183/85, na Casa de origem), que restabelece direito 
de servidores públicos, no cas_o que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 95/86 (n~' 
1.5-94/83, na Casa de origem), que obriga a adição de 
10% (dez por cento) no mínimo, de farinha de milho 
à farinha de trigo e determina out(as providências. 

-Projeto de Lei da Câmara- -ri9 96(86 (n"' 
3.839/77, na Casa de origem}, que dispõe sobre os 
depósitos judiciais feitos perailte a Justiça Federal. 

-Projeto de Lei da Câmara n\" 97/86 (n~' 
5.002/85, na Casa de origem), que erige à condição 
de Monumento Histórico Nacional a cidade de Vi
gia, no Estado do Pará. 

--Projeto de Lei da Câmara nl' 98/86 (nl' 
2.743/83, na Casa d_e origem), que revoga a Lei_ nl' 
7.138, de 7 de novembro de t98_3, que "altera are
dação do§ 2<:> do artigo 72, da Lei n"' 5.108, _de 21 de 
setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. 

-,Projeto de Lei da Câmaran' 99/86 (n' 
5.289(85, na Casa de origem), que regula a profissão 

. de Superv~,9_r Educacional e determina outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara_ n'1_ 100/86 (nq 
2.213/79, na Casa de origem); que dispõe sobre are
visão do câlculo do beneficio ws servidores da Previ
dência Social que se aposentaram durante a vigência 
do artigo 311 da Lei nl' 5.890, de 1973, em sua redação 
original. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 101/36 (n~' 344/83, 
na C_asa d~ ·ori_terri), que acrescenta parágrafo ao art. 
195 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 1~' de maio de 1943, 
transferindo ao empregador o ônus de provar a ino
corrência ou_ atenuação de periculosidade ou insa
lubridade. 

Projeto de Lei da Câmara nl' 102/86 (n~" 390/83, na 
Casa de origem), que manda c-omputar no cálculo do 
desc-ail.so Semanal remunerado as horas extras habi
tualmente prestadas. 

Projeto de Lei da Câmara n~' lOJ/86 (n~' 962/83, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n<1 
5.811, de 11 de outubro de 1972, para garantir aos 
geólogos o regime de trabalho assegurado ao pessoal 
do setor de exploração, beneficiamento e transporte 
d~ petróleo. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 104/86. (n\" 
1.797/83, na Casa de origem), que fixa em 60 (sessen
ta) anos a idade para aposentadoria por velhice de 
ex-combatentes. 

- J>rojeto de Lei da Câmara n_l' 105/86 (n~' 
7.679/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que atribui ao Tribunal de 
Coritas da União, a partir do exercício de 1986, a fis
calização da aplicação pelos Estados, Distrito" Fede
ral, Territórios e Municípios, inclusive por suas enti
dãdes dã Administração Indireta e Fundações, das 
transferências de recursos federais. 

- Projet_o de Lei da Câmara n~' 106(86 (n\" 3.149, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o aproveita
mento de cegos nas empresas estatais de telecomuni':' 
cações e de serviços postais e dã outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' to7 /86 (n<? 
3.083/84, na Casa de origem), que institui a Residên
cia Odontológica, cria a Comissão Nacional de Resi
dência Odontológica, e determina outras providên
cías. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 108/86 (n~' 84/83, 
na Ca-sã de orígem), que obriga a indicação do preço 
e do prazo de validade na embalagem de produtos 
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colocados à disposição do consumidor e dã outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 109/86 Comple
mentar (n~t60f80, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 49 da Lei Complementar n"' 26, de 
11 de setembro de 1975, permitindo a liberação dos 
saldos dos depósitos que menciona para pagamento 
das prestações da casa própria. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 110/86 Comple-
mentar (n'i' 263(85, na Casa de origem), que concede 
isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
para veículos destinados a uso exclusivo de paraplé
gicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicoS. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 111/86 Comple
mentar (n"' 171/80, na Casa de origem), que institUi a 
co-gestão dos trabalhadores e funcionários públicos 
no Fundo PIS-PASEP. 

-Projeto de Lei da Câmara_ n"' _! 12j86 (n9 
3.850/84, na Casa de origem), que substitui a abreu~ 
grafia pelos hemogramas periódicos, como exigência 
para a obtenção de carteira de saúde pelos que lidam 
com radiações ionizantes no trabalho cotidiano. 

1-.2.4- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.5- Comunicaçôes da Presidência 
Normas a serem observadas com relação à trami

tação do Projeto de Lei do Senado n9 134/86, vetado 
totalmente pelo Senhor Presidente da República. 

Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 69, de 1986. 

Recebimento das Mensagens n"'s 215, 225, 226, 242 
a 244, 252, 254, pelas quais o Senhor Presidente da 
República solicita autorização para que os Governos 
dos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Gros
so do Sul, Maranhão e Mato Grosso possam contra
tar operação de crédito. 

Recebimento das Mensagens n9s 219 a-224, 227, 
233, 234, 238 a-241 e-247-, de 1986, pelas quais o Se
nhor Presidente da República solicita autorização do 
Senado para que as Prefeituras Municipais de Conta
gem (MG), Monsenhor Gil (PI), Santa Cruz Cabrãlia 
(BA), Axixá de Goiás e Aparecida dé Goiâriia (GO},-
Ituporanga (SC), Cascavel (?R), Cuiabá, lfOrldOnó
polis e Vãrzea Grande (MT), Piedade e Campinas 
(SP), possam contratar operações de créditO. 

- Recebirtlento dos Ofícios n9s S-9, S-10, S-11 e S- · 
13, de 1986, de autOria respectivamente, dos Srs. Go
vernadores dos Estados do Rio de Janeiro, Paraná, 
Mato Grosso do Sul e do Prefeito MUnicipal de Ma
naus, solicitando autorização do Senado para que 
possam realizar operação de empréstimo externo. 

-Recebimento do Aviso n9 221, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União, pelo qual encaminha 
ao Senado cópias das Atas das Sessões em que foram 
aplicadas sanções aos responsáveis que relaciona. 

-Assunção, em caráter definitivo, do Senador 
Arno Damiani, ila Representação do Estado de San
ta Catarina, na vaga decorrente do falecimento do 
Senador Lenoir Vargas. 

- Referente à autorização concedida ao Senhor 
Presidente da República pelas Mesas da Câmara dos 
Dep?tados e do Senado Federal para Sua Excelência 

se ausentar do País em visita oficial à República da 
Argentina1 no período de 27 a 31 de jU_lho próximo 
passado. 

- Recebimento de comunicação do Senador Al
bano Franco, que s.e ausentaria do País. 

1.2.6- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n9175j86, de autoria do 

Sr. César Ca_ls, que estabelece a base de cálculo para 
a concessão de pensão à-família de servidor público e 
dã outras providências. 

1.2_. 7 - Requerimentos 
. N9 266/86, de autoria do Sr. Jamil Haddad, de 
convocação do Sr. Ministro da Fazenda, para pres
tar esc;larecimentos a respeito da aplicação, no cam
po social, dos recursos constantes do denominado 
Plano de Metas. instituído pelo Decreto~lei n9 2.288, 
de 23 de julho de 1986. 

N9 267/86, de autoria do Sr. Lourival Baptista e 
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo desti
nado aos oradores do Expediente de uma das sessões 
desta Legislatura seja dedicado a homenagear o in
signe sergipano, Doutor Augusto Cêsar Leite, pelo 
centenãrío de seu nascimento. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALUME - Situação do 

funcionalismo público. 
SENADOR JOÃO CALMON, pela Liderança do 

PMDB- Relato da visita do Presidente Jos.éSarney 
à Argentina. 

SENADOR NIVALDO MACHADO. pela Lide
rança do PFL - Reforma Administrativa. 

1.2.9 - Comuniç~ão da Presidência 
COnvocação de_ sessão conjunta a realizar-se hOje, 

às_l8 horas e 30 minutos, com ü_rdem do Dia que de-
signa. -

1.3- ORDEM DO DIA 
- PrOJeto de Le( da Câmara n9 . 31/86 (n9-

7.596f86, na Casa de origem}, de inic,iativa do Senhor 
Presidente da República, que _dispõe sobre a criação 
de cargos nos ofícios judiciais da Justíça do Distrit9 
Federal e dá outras providências. _(Em regime de ur~ 
gênchi). Discussão encerrada, ficando a votação adia
da por falta" de Quorum. 

- Requerimento n9 97/86, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a in
clusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Sena
do n9 80/84, que altera dispositiyo da Consolidação 
das Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 ho
ras semanais a jornada de trabaho. Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

- Requeriment<? n"'_l60j86, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75"-A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a constituição de uma Comissão 
especial, compost_a de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tribu
tãria. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 35/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
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e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros). 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9205/80, que revoga 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Retirado da pauta. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 147/81, que modi
fica dispositivo da vigente Consolidação das Leis do 
Trabalho. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9156/81, que altera e 
revoga dispositivos na Consofidação das Leis do Tra
balho e na Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, para o 
fun de unificar a prescrição no direito do trabalho. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado Ii9 13/83, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução 
ou montagem de Teatro ou Biblioteca P(Lblica, nos 
casos de extinção ou demolição da unidade existente. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 58/83, que dispõe 
sobre cobrança de multa pelas concessionárias de ser
viço público. Aprovado, em 29 turno. À Comissão de 
Redação. 

1.3.1- Comunicaç-ão da Presidência 
Adiamento, por falta de "quorum", da votação do 

Requerimento n9 267/86, lido _no Expediente da pre
sente sessão. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR AMER!CO DE SOI.!ZA - Plano de 

Metas. 
SENADOR CESAR CALS _,..Reforma Agrâria. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Lança

mento, pelo ÇJoverno Federal, do Programa de Me
lhOria e Expansão do Ensino Técnico. 

1.3.3 .,..-- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Nivaldo Machado, proferido na sessão 
de 25-6-86 

l-SECRETARIA GERAL DA MESA 
-Resenha das Matérias aprovadas de 3 a 30-6-86 

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO ~RO-
DASEN 

-Ata da 67• Reunião do Conselho 

5-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE
GRAF 

-Ata da 118' Reunião do Conselho 

6- INSTITUTO DE PREV!Df:NC!A DOS 
CONGRESSISTAS 

_.__Ata da 9• Reunião Ordinãria 

7- MESA DIRETORA 
8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI-

DOS . 
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER

MANENTES 

Ata da 145~ Sessão, em 4 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

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

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Alexandre Costa 
- Américo de Souza - Alberto Silva- Helvídio Nu-

nes- César Cais- Martins Filho- Nivaldo Machado 
- l.uiz_ Cavalcante- Lourival BapÜsta- Passos Pôrto 
- Alaor Coutinho -João Calmon --Amaral Peixoto 
- José Fragelli- Affonso Camargo- Enéas Faria-
Ivan Bonato- Arno Damiani- ·octâvio CardosO. -

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ii)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 21 Srs. Senadores. HaR 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção· de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }9-Secretãrio"irá proCeder à leitura do Expedien

te. 
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t. Hdo o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA RE
PÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de no
mes indicados para funções cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N• 214, de 1986 

(N9 292/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o art. 42, item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vs. 
Ex's a escolha, que desejo fazer, do Senhor Carlos Alber
to Pereira Pinto, Embaixador do Brasil junto à Fede- · 
ração da Malãsia. para, comulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil em Brunei, nos termos 
do Decreto n\> 56.908, de 29- de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Carlos Alberto Pereira 
Pinto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. -------

Brasília, 27 de junho de 1986.- JOSt SARNEY; 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
INFORMAÇÃO~ 

CVRR/CVLVM V/TAE 

Carlos Alberto Pereira Pinto 
Caxias do Sul/RS. 19" de julh-o de 1923-. 
Filho de João José Pinto Filho e Luiza Macedônia Pe

reira Pinto. 
Bacharel, em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade 

de Direito, UPA. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, CAD~ 
Estagíãrio na Academja de Direito Intern~cional da 

Haia. - -
CônSUl de Terceira Clas-se, 3 de Outubro de 1951. 
Segundo-Secretário, antigOidade, }'? de dezembro de 

1958. 
Primeiro-Secretãrio; merecimento, 30 de setembro de 

1961. 
ConselheirO, título, 5 de setembro de 1967. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de inaio 

de 1971. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de de

zembro de 1979. 
Auxiliar do Secretãrio-Geral, 1960. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e Cultu-

ral, 1960/61. ~ 
Chefe, substituto, do Cerimonial, 1960/61. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral_ de Admi-

nistração, 1961/62. 
Introd_utor Diplomático, 1970/73. 
Assessor do Ministro de Estado, 1974. 
Londres, Terceiro-Secretário, 1953/56. 
Madrid, Terceiro-Secretário, 1956/58. 
Madrid, Segundo-Secretãrio, 1958/60. 
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1962. 
Bruxelas, Missão Junto à CEE,· Primeiro Secretário, 

1962/63. 
Bruxelas, Missão Junto à CEE, Encarregado, 1962 e 

1963. 
Madrid, Primeiro Secretário, 1963/66. 
Guatemala, Primeiro Secretãrio, 1966/68. 
Guatemala, Encarregado de Negócios, 1966 e 1968. 
Santiago, Conselheiro, 1968/70. 
Santiago, Encarregado de Negócios, 1969/70. 
Santiago, Encarregado, 1972. 
Antuérpia, Cônsul-Geral, 1974. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1975/78. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1975, 1976 e 

1977. 
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Sófia, Embaixador, 1978/84. 
Miami, Cônsul-Geral, 1985/86. 
Kuala Lumpur, Embaixador, 1986. 
Comissão do Centenário da Fundação da Cidade de 

São Paulo, 1954 (assessor). 
LXI Assembléia Geral da Aliança Internacional de 

Turismo, Madrid, 1959 (delegado). _ 
Responsável pelo Escritório Regional na Espanha do 

Serviço Brasileiro de S_eleÇão de Imigrantes na Europa, 
Madrid, 1960. 

Comissão Preparatória e Executiva das Solenidades de 
Posse do Presidente da _Brasil, 1961 (assessor), 

Comissões Organizadoras dos Programas dos EncOn
tro_:i_dos Presidentes da Argentina e do B-rasil e da Itália e 
do Brasil, 1961 (assessor). 

Conselho Oleícola Internacional, Madrid, !965 (ob
serv.ador). Reunião dos Países Europeus, membros do 
CIME, Madrid, 1965 (observador). 

XVT Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1970 
(assessor). 

À disposição do Chanceler da Guatemala em visita 
oficial ao Brasil, 1972. 

IV Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, Assunção, 1971 (delegado). 

Ã disposição do Chanceler da Argentina, durante a vi
sita oficial do Presidente_ da República Argentina ao Bra
sil, 1972. Missão EspeCial às Comemorações do 509 Ani
versáio da República Turca,-1973 (assessor). 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mêrito, Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Rio-Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha de Lauro Müller, Brasil. 
Ordem de El Sol 1 Oficial, Peru. 
Ordem el Méríto, Comendador, Chile, 
Ordem de Isabel, a Católica, Comendador, Espanha. 
Ordem de OÜHiggins, Cám"eridador, Chile. 
Ordem de San Carlos, Grande Oficial, Colômbia. 
Ordem do Infante D. Henrique, Grande Oficial, Por-

tugal. 
Ordem Militar de Cristo, Grande Oficial, Portugal. 
O'rdem el Mérito, Grande Oficiá!, Argentina. 
Ordem ao Mérito, Comeridador, Costa do Marfim. 
O Embaixador Carlos Alberto Pereira Pinto se encon-

tra nesta data no exercício de suas funções de Embaixa
dor do Brasil junto à Federação da Malásia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1986. 

Jorge d'Escragnolle Taunay Filho 
Chefe, substituto,, do Deparatamento do Pessoal 

À Comissão de Relações Exteriores. 

MENSAGEM 
N• 255, de 1986 

(N9 377 j86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o art. 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de V. Ex•s a escolha, que desejo fazer, do Senhor Fran
cisco de Assis Grieco, Embaixador do Brasil junto ao 
Reino dos Países Baixos, para, cumulativamente, exercer 
a fu_n_ção de Embaixador do Brasil junto à República da 
Irlandã,- nOs- termos do- Decreto nQ 56.908, de 29 de se
tembro de 1965. 

Os méritos do Embaíxador Francisco de Assis Grieco,. 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 29 de julho de 1986. - José Fragelli. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
CURR/CULVM V/TAE 

Francisco -de Assis Grieco 
Rio de JaneirojRJ, 9 de maio de 1924. 
Filho de Agripino GI-ídco e Isaura Grieco. 

, "Bacharel of Arts" em Economia, pela Faculdade de 
Estu_dos Gerais da Universidade George Washington. 
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. . "Master of Arts" em Política Econômica pela Facul
dade do Governo, Comêrcio e Relações Internacionais 
da Universidade George Washington. 

Curso de Pós-Graduação em Economia Internacional 
e PenSamento Económico, n~- .. London School of Eco
nomics and PolitiCai Sciences", da Universidade de Lon
dres. 

Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro 
de i945. 

Segundo-Secretário, antigUidade, 5 de agosto de 1951. 
Primeíro-Secretãrio, merecimento, 8 de junho de 1960. 
Conselheiro, título, 25 de julho de 1962. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26 de julho 

de 1966. 
MiniStro de Primeira Classe, merecimento, 10 de no

vembro de 1975. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico, 

1954. 
Chefe da Divisão de Cooperação·Económica e Técni

ca, 1962/63. 

Chefe do Dfi:partamento de Cooperação Cultural, 
Científica e Tecnolôgica, 1974/77. 

Viena, Terceiro-Secretário, 1947/50. 
Londres, Terceiro-Secretário, 1950/51. 
Londres, Segundo-Secretãrio, 1951/53. 
Washington, Segundo-Secretário, 1956f60. 
Washington, Primeiro-Secretário, 1960/61. 
Miami, Cônsul, 1961. 
Lon~res, Ministro-Conselheiro, 1967/73. 
Londres, Encarregado de Negócios, 1967, 1968, 1969, 

1970 e 1971. 
Budapeste, Embaixador, 1977/85. 
tiaia, Embaixador, 1985/86. 
II Congresso da União Latina, Madrid, 1954 

(membro). 
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1954 

{secretário). 
À diSposição do Ministro da Econorriia da RFA, 1954. 
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1955 e 

1956 (membro). 
XI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Jor

QU!?, 1957 (membro). 
Grupo de Trabalho de Estudo das Relações do Brasil 

com a CEE, 1962. 
Grupo de Trabalho para Reconstrução e Reaparelha

mento dos Portos 
Salineiros de Macau e Areia Branca, 1962 (membro). 
Grupo de Trabalho para Estudo da Posição do Brasil 

nas Negociações do V Acordo do Trigo, 1963 (membro). 
II Reunião Anual do CIES-,_São Paulo, 1963 (delega

do). 
À disposição do Gabinete Civíl dil Presidência, 1963. 
Diretor Executivo da Comissão Nacional de Assistên

cia Técnica, 1962/63. 
-Assessor do Gabinete do Ministro Extraordinãrio 

para o Planejamento, 1964. 
III e IV Reuniões Anuais do CIES, Lima e Buenos Ai

res, 1964 e 1966, respectivamente (delegado). 
Negociações de Acordo sobre Fomento e Gararitia de 

Investimento Privados, com a República da Alemanha, 
1964 (membro). 

Comissão de Coordenação da Aliança para o Progres~ 
so, 1964 (membro). 

II e ·IV Reuniões Interamericanas da Aliança para o 
Progresso, México e Washington, 1964 e 1965 (assessor 
do Ivfinistro do Planejamento). 

Reunião dos Chefes de Planejamento da América La
tina, Washington, 1965 (participante). 

Negociações de Crédito com o. "Kreditanstalt fur Wie
deraufbau", no Âmbito do Protocolo de Cooperação Fi
nanceira Brasii-RFA, Frankfurt, 1965 (representante 
~do MRE). 

Grupo de Trabalho de Elaboração das Bases de Parti
cipação do Brasil na II CIE, Rio de Janeiro,l965 
(membro). 

Ã disposição do Ministro do Planejamento, 1966 e 
1967: 

Conferêncía sobre Lançamento de Resíduos no Mar, 
Londres, 1972 (chefe). 

Conselho Curador do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, 1974 (membro). 
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Conselho Deliberativo da Coordenação de Aper
feiçoamento do Pessoal de _Nível Superior, __ 19_74 
(membro efetivo). 

Comissão para- o Intercâmbio Educacional entre os 
EE.UU e o Brasil (Comissão Fulbright), 1974 (membro). 

Diretoria Executiva da Fundação_ Bienal de São Pau-
lo, 1974 (membro). _ _ __ _ 

Comissão Brasileira do Programa do HÕmem e a 
Biosfera;-1974 (presidente). 

lnstituto Brasileiro de Educação, CiênCia e CUltura, 
1974 (vice-presidente). 

XVIII Sessão da Conferência Geral da UNESCO, Pa
ris, 1974 (delegado). 

I Reunião da Comissão Mista Brasilo-Mexicana de 
Cooperação Técnica e Científica, México, 1974 (Chefe). 

Conselho Deliberativo da Fundação Culturar do Dis~ 
trito Federal, 1974 (membro efetivo). · --· 

I Sessão da ComisSãO -Mista Franco-Brasileira de- Re
lações Culturais, Cientificas e Tecnológic.lS, arasfiia, 
1975 (chefe). ~ -

III Congresso da União Latina, Veneza, 1975 (chefe). 
Comitiva Presidencial à República do Uruguai, 1975 

(membro). 
Comissão Mista Brasil-Espanha, 1975 (membro). 
Sessão Brasileira do Subgrupo Consultivo Brasil

EE.UU para Ciência e Tecnologia, instituído pelõ Me
morandum de Entendimento firmado pelos Chanceleres 
dos dois países, 1976 (presidente). 

Comissão Mista Brasil-República Federal da Alema-
nha, 1976 (membro). • 

XIX Sessão da Conferência Geral da UNESCO, Nai
robi, 1976 (subchefe). 

Conselho-Técnico do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 1976 (membro). 

Conselheiro Nato no Conselho CientificO-e Tecnológi
co do Conselho Nacional de Dese'nvolvimerito Científico 
e Tecnológico, 1976 (representante do MRE). 

Comissão Permanente de IntercâmbiO e ·cooperação 
Internacional, do Conselho Científico e Tecnológico, do 
CNPq, 1976 (presidente). 

Ordem do Mérito .Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Rio Branca, Grã-Cruz, BiaSii. 
Medalha Naval de Serviços Dístintos, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura MUller, Brasil. 

Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portu
gal. 

Ordem do Mérito de Serviços- Distintos, Grã-Cruz, 
Peru. 

Ordem da Coroa Belga, Grande Oficial. 
Ordem São Gregório Magno, Grande Oficial, Vatica-

no. 
Medalha da Coroação, Reino Unido. 
Cruz do Mérito Alemão, RFA. 

O Embaixador Francisco de Assis Griec-0 se-enCoriúa 
nesta data no exercício de duas funções de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1986.- Paulo Monteiro Lima, Chefe 
do Departamento de Pessoal 

(À Comissão de Relações ExteTiores.) 

- De comunicação de veto 

MENSAGEM 
N• 253, de 1986 

(N'" 312/86, na origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

nos termos dos artigos 59, parágrafo 1"', e 81, inciso IV, 
da Constituição Federal, resolvi vetar totalmente, por 
considerá-lo inconstitucional e contrário ao interesse 
público, o Projeto de Lei do Senado n"' 134, de 1986, que 
"assegura o aproveitamento de professores requisitados 
nos Quadros Estatutário e Celetísti-da Fundação Educa
cional do Distrito Federal e dã Outras providênciaS". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SêÇão II) 

Em que pesem os nobres propósitos do autor o Gover
no do Distrito Federal solicitou o veto total pelos seguin
tes fundamentos: 

"Preliminarmente, cumpre assinalar que compe
te ao Senado Federal, nos termos do art. 17, § i"' da 
Constituição Federal, discutir e votar projetas de lei 
versando sobre matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da Administração do 
Distrito FederaL 

Por outro lado, a iniciativa de lei dessa natureza e 
com tal finalidade, a nosso ver, seria da competên
cia exclusiva do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, consoante o disposto nos arts. 57, IV 
e 81, TI, do mesmo diploma legal supracitado. 

Quanto ao mérito, é de se ressaltar que a questão 
ê de interesse do EnsinO Oficial do Distrito Federal, 
por se tratar de professores requisitados de outros 
Estados lecionando em nossas escolas. Uma grande 
maioria jã reside em Brasília, com muitos anos de 
serviço prestado à Fundação Educacional do Distri
to Federal. 

A indefinição funcional dos requisitos, por longo 
periodo tem sido, tanto para os interessados como 
para o Governo, uma questão difícil, que vem pro
vocando, ano após ano, intrangíiilidade, quando da 
prorrogação dos mesmos. 

O Projeto de Lei, contudo, deixa de abordar 
questões técnicas e situações concretas; que preci~ 
sam ser sistematizadas para o resguardo dos interes
ses do Estado, evitando hipótese de vantagens exor~ 
bitantes. 

Ademais, dele consta (art. !9) que a Fundação 
Educacional do Distrito Federal enquadrará, abri~ 
gatoriamente, em seu Quadro de Professores Cele
tista ou Estatutário, os professores que lhes prestam 
serviços em ãrea educacional, na condição de requi
sitados. 

Ocorre, entretanto, que a Fundação Educacional 
do Distrito Federal, por sua natureza jurídica, não 
dispõe de Quadro de Pessoal Estatutãrio, que é pe
culiar e próprio às pessoas jurídicas de direito públi
co. O Distrito Federal, que por certo teve em mente 
o _legislador, sequer é mencionado. A impropriedade 
do texto é, assim, manifesta." 

São estes os motivos que me levaram a vetar, total
mente, o projeto em causa, os quais ora submeto à eleva~ 
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso Na
cional. 

Brasília, 2 de julho de 1986. -José Sarney. 

(À Comissão do Distrito Federal.) 

- Restituindo autógrafos de projetas de lei sanciona
dos: 

N• 228/86\h• 310/86, na origem), de 2 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'l' 
30, de 1986 (n"' 7.244/86, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei n"' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.503, de 2 de 
julho de 1986.) 

N• 229/86 (n• 315/86, na origem), de 3 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara nc;> 
29, de 1986 (n"' 7.863(86, na Casa de origem), que autori
za o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Minas e 
Energia o crédito especial até o limíte de CzS 
16.608.000.000;00 (dezesseis bilhões, seiscentos e oito mi
_Ihões de cruzados), para o fim que especifica. 
--(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.506, de 3 de 

julho de 1986.) 
N"' 230/86 (n"' 316/86, na origem), de 3 de julho do 

corrente ano, referen~e ao Projeto de Lei da Câmara n"' 
43, de 1986 (n"' 7.507 (86, na Casa de origem), que autori
za o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação 
o crédito especial até o limite deCzS 40.777.106,00 (qua
renta milhões, setecentos e setenta e sete mil, cento e seis 
cruzados), para o fim que especifiCa. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.507, de 3 de 
julho de t986.) 

Nc;o 231/ª6 (nc;> 318/86, na _origem), de 4 dejui}Jo do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 
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123, de t 984 (n9 1.608/79, na Casa de origem), que disci
plina o transporte de madeira em toros, por via fluvial. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 7.509, de 4 de 
julho de 1986.) 

N• 232/86 (n• 322/86, na origem), de 7 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 
84, de 1982 (n"' 3.758/80, na Casa de origem), que altera 
dispositívos da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
que institui o novo Código Florestal. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 7.511, de 7 de 
julho de 1986.) 

N"' 235/86 (n"' 329(86, na origem), de 10 de julho do 
· corrente ano, referente ao Projeto de Lei do Senado n"' 1, 

de 1984-DF, que estabelece prazo para prescrição do di
reito de ação contra a tos relativos a concursos para pro
vimento de cargos e empregos na Administração Direta 
do Distrito Federal e nas suas Autarquias. 

(Projeto que se transformou na Lei nt 7.515, de 10 de 
julho de 1986.) 

N' 236/86 (n"' 338(86, na origem), de 14 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 
38, de 1986 (n"' 7.635/86, na Casa de origem), que cria 
cargos na Justiça do Trabalho. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.517, de 14 de 
julho de 1986.) 

N~' 245/86 (n"' 343/86, na origem), de 14 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei do Senado n"' 
312, de 1985~DF, que dispõe, no âmbito do Distrito Fe
deral, sobre microempresa, isenções do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.519, de 14 de 
julho de t 986.) 

N• 246/86 (n• 347 f86, na origem), de 15 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~'· 
33, de 1986 (n"' 7.544/86, na Casa de origem), que cria a 
15~ Região da Justiça do Trabalho, institui a correspon
dente Procuradoria Regional do Ministério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho e dá outras providên
cias. 

(Projeto que se transformou na Lei o"' 7.520, de 15 de 
julho de 1986.) 

N"' 248/86 (n"' 351/86, na origem), de 17 de julho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 
37, de 1986 (n"' 7.540(86, na Casa de origem), que cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento no Estado de Ron
dônia, e dá outr~s providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7 .522, de 17 de 
jutho de t986.) 

N• 249/86 (n• 352/86, na origem), de 17 de julho do 
corrente ano; referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 
32, de 1986 (n9 7.541/86, na Casa de origem, que cria a 
14• Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribu
nal Regional do Trabalho, institui a correspondente Pro
curadoria Regional do Ministério Público da União jun
to à Justíça do Trabalho e dã outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.523, de 17 de 
julho de 1986.) 

N~' 250/86 (n"' 364/86, na origem), de 22 deju1ho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 
40, de 1986 (nc;o 7.528/86, na Casa de origem), que estabe
lece normas complementares para a execução do dispos
to no art. 27 da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
com a redação da Lei nl' 7 .453, de 27 de dezembro de 
1985, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n"' 7 .525, de 22 de 
julho de 1986.) 

- De agradecimento de comunicações: 
N• 216/86 (n• 293/86, na origem), de 27 de junho do 

corrente ano, referente à aprovação das Mensagens da 
Presidência da República n'l's 141, de 1983; 470 e 480, de 
1984; 567, 643 e 650, de t985; 82 e 98, de 1986. 

N• 2t7/86 (n• 294/86, na origem), de 27 de junho do 
corrente ano, referente à promulgação das Resoluções 
n"'s 78 a 81, 83 a 85 e 88 a 90, de 1986. 

N• 237/86 (n• 341/86, na origem), de t4 de julho do 
corrente ano, referente à aprovação das mat~rias cons
tantes das Mensagens da Presidência da República n~"s 
316, 48 t, 647 e 653, de t 985; lt, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 62, 
87, 105, 108, t t5, 120, !24, 128, 154, 193, 22t, 23t, 232, 
247, 261, 272, 276, 283; 285, 287, de 1986. 
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No 251/86 (n' 366(86, na origem), de 23 de julho do 
corrente ano, referente à Mensagem n"' 15, de 1986; do 
Senado Federal. 

- Submetendo à deliberação do Senado o seguinte pro~ 
jeto de lei: 

MENSAGEM 
N• 218, de 1986 

(NII 298/86, na origem) 

Ex.cetentíssfmOs Senhores membros do SenadO Fede
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, 
item V, da Constituição, tenho a ho_nra de submeter à 
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha~ 
do de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que .. altera os ar
tigos 62, 63 e 64 da Lei n9 5.619, de 3 de novembro de 
1970 - que dispõe sobre vencimento.s, indenizações, 
proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito 
Federal - e dá outras providências". 

Brasília, 30 de junho de 1986.- JOSt" SARNEY. 

E.M.E 
N~' 008(86~GAG Brasília, 5 de março de 1986 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney 
Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à superior consideração de 

Vossa Excelência, o anexo Anteprojeto de Lei que altera 
dispositivos da Lei ÍJ.9 5.619, de 3 de novembro de 1970. 

2. ESta Lei, que dispõe sobre vencimentos, indeniM 
zações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providênciaS; --regula o 
auxilio-funeral somente para sepultamento de policiais 
militares_ 

3. Co~ o advento da Lei nl' 7 .289, de 18-de dezembro 
de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais 
Militares. estendeMse ci auxilio-funeral para seUs depen
dentes, deixando ~e_ fixar os valores correspondentes. 
Isto é perfeitamente jUStificável pela natureza do estatu-
to, não afeito com a lei de vencimentos. -
. 4. Ante a omissão da Lei, não tem o Governador do 
Distrito Federal poderes para supri-la mediante decreto 
menos ainda para determin~r que se aplique, po~ analo: 
gia, o artigo 85, Parágrafo único, do Deéreto-feílll' 1.882, 
de li' de setembro de 1981, que estabdeceu para as 
Forças Armadas, na mesma situação, o valor equivalen
te "a um soldo do respectivo posto ou graduação, não 
~~~~ndo ser inferior ao valor do soldo de cabo engaja-

S. Faz-se, por conseguinte, mais que oportuno um 
reexame dos artigos 62, 63 e 64, da Lei nq 5.619/70, no 
sentido de ser introduzido naqueles dispositivos _legais a 
EO~.c_essão do auxillo-funeral para os dependentes de 
policiais militares, bem como sejam fixados os valores 
correspondentes. 

6. Assim sendo, Senhor Presidente, apresento suges
tão, na forma do Anteprojeto de Lei anexo, alterando a 
redaçào do artigo 61 e introduzindo Parágrafo único nos 
artigos 63 e 64, estendendo o auxílio-funeral aos depen
dentes dos policiais militares e fixando o~ v?lores corres
pondentes. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lên.cia os meus protestos de estima e consideração. - J o-
sé Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito Fede
ral. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~' , de 1986-DF 

Altera os artigos 62, 63 e 64 da Lei nl' 5.619, de 3 
de no-vembro de 1970 - que dispõe sobre venclmen· 
tos, indenizações, proventos e outros direitos da Polí
cia Militar do Distrito Federal - e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal decreta: ~ 

Art. l~' Os artigos 62, 63 e 64 da Lei nl' 5.619, de 3 de 
novembro de 1_970, passam a vigorar com as seguintes_al
terações: 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

"Art. 62. Auxílio~funeral é o quantitativo con~ 
cedido para despesas com sepultamento de policial 
militar ou de seu dependente, 

Art.~ ········-~······················· 
Pará&_rafo único. O auxilio~funeral relativo ao 

dependente do policial militar é equivalente ao va
lor de 1 (um) soldo do respectivo posto ou gra
duação, não podendo ser inferior ao do soldo de 
Cabo-PM. 

Art. 64 .... , ...................•..•.••. 
Parágrafo únicO~ O disposto neste arti~o 

aplica-se, no que couber, ao auxílio-funeral relati
ao ao dependente do polici3.1 militar." 

Art. 2~' Os efeitos fin'anceiros resultantes da exe
cução desta Lei vigoram a partir de l"' de janeiro de 1985, 
correndo as correspondentes despesas à conta dos recur
sos orçamentários da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 41' Revogam~se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃOC!TADA -
LEI N' 5.619, 

DE 3 DE NOVEMBRO DE 1970 

Art. 62. Auxilio~funeral é o quantitativo concedido 
p~ra as despesas com o sepultamento do policial militar. 

Art. 63. O auxílio-funeral equivale a duas vezes o 
valor do soldo do policial militar falecido, não podendo 
ser inferior a duas vezes o valor do soldo de Cabo PM. 

Art. 64. Ocorrendo o falecimento do policial mili.: 
ta r, as seguintes providências devem ser observadas para 
a concessão do auxilio-funeral: 

I) antes de realizado o enterro, o pagamento do 
auxilio-funeral serã feito a qyem de direito pela organi
zação policial militar, independentemente de qualquer 
formalidade, exceto a da apresentação do atestado de ó
bito; 

2) após o sepultamento do policial militar, não se 
te:ndo _verificado o caso do item anterior deste artigo de
verá a pessoa que o custeou, mediante apresentação do 
atestado de óbito, solicitar o reembolso das despesas, 
comprovando-as com os recibos em seu nome, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, sendo-lhe em seguida reconhe
cido o crédito e paga a importância correspondente aos 
recibos, até o valor-limite estabelecido no artigo 63 desta 

-Lei; 
3) caso a despesa com o sepultamento, paga de 

acordo com o item anterior, seja -inferior ao valor do 
auxílio-funeral estabelecido, a diferença serã paga aos 
herdeiros habilitados à pensão militar, mediante petição 
à autoridade competente; 

4) Jecorrido o prazo do item 2, sem reclamação do 
auxílio-funeral por quem h'aja custeado o sepultamento 
do policial militar, serão mesmo pago aos herdeiros ha
bilitados à pensão militar, mediante petição à autoridade 
competente. 

_ ( Ãs Comissõés de Constituicão e Justiça, do Dis
trito Federal e de Finanças.) 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N' S/12(86 (n' 34/86-P(MC, na origem), de 2! de ju
lho_ do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinária n~' 103/700-8, do Estado de Minas Ge
rais, o qual declarou a inconstitucionalidade do parãgra~ 
fo único do art. 45 da Lei Orgânica da Magistratura Na
cional (Lei Complementar n~' 35/79). 

( Ã Comissão de Constituição e Justiça) 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N"' 305/86, de 30 de junho do corrente ano, comuni
cando a aprovação da Emenda do Se:nado ao Prgjeto de 
Lei da Çâmara n~' 24, de 1980 (n' 2.591/76, naquela Ca
sa), que modifica o art. -649 da Lei n~' 5.869, de 11 de jaM 
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neiro de 1973, acrescentando dispositivo que toma impe
nhorável o imóvel rural até um módulo. 

(P~ojeto enviado à sanção em 30 de junho de 1986.) 
N~_307J_86, ~e 4 de julho do corren~e ano, comunican

do a aprovação do substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~' 51, de 1977 (n~' 3.107/76, naquela Ca
sa), que torna insubsistente a nulidade de atas praticados 
sem a apresentação dos Certificados de Regularidade de 
Situação e de Quitação com a Previdência Social. 

{Projeto enviado à sanção em 4 de julho de 1986.) 
Nq 308/86, de 4 de julho do corrente ano, comunican

do a aprovação, sem emendas, do Projeto de L_c:i do 
Seando n~' 267, de 1983 (n~' 6.625/85, naquela Casa), que 
dispõe sobre a manifestação, por militar inativo, de pen
samento e opinião políticos ou filosóficos. 

(Projeto enviado à sanção em 4 de julho de 1986.) 
N~' 309/86, de 17 de julho do corrente ano, encami

nharido autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nl' 24, de 
1980 (n~' 2.591/76, naquela Casa), que modifica o art. 
649 da Lei n~' 5.869, de II de janeiro de 1973, acrescen
tando dispositivo que torna impenhorãvel o imóvel rural 
até um módulo. 

(Projeto que se transformou na Lei nq 7.513, de 9 de 
julho de 1986.) 

N~' 306/86, de 30 de junho do corrente ano, comuni
cando a rejeição das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 100, de 1985 (n~' 2.609/83, naquela Ca
sa), que introduz modificações na legislação de amparo 
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e dá 
outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 30 de junho de 1986.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 62, de 1986 

(N~' 4.351/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e 
Regionais dos Arquivistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Ficam criados, na Capital da República, o 

Conselho Federal dos Arquivistas, com jurisdição em 
todo o País, e, em cada Capital de Estado ou Território e 
no Distrito Federal, um Conselho Regional dos Arqui
vistas, denominado segundo sua jurisdição, que abrange 
a respectiva Unidade da Federação. 

Art. 29 Os Conselhos Federal e Regionais, ora insti
tuídos, constituirão, em seu conjunto, Órgãos com per
sonaHdade jurfdica de direito público, com autonomia 
ãdriiúilstratiVa:- e financeira, destinados a zelar pela fiel 
observância dos princípios da ética, da defesa e da disci
plina dos que exercem atividades profissionais de Arqui~ 
vista, nos termos da Lei n~' 6.546, de 4 de julho de 1978. 

Art. _3~ O Conselho Federal dos Arquivistas será 
cogs.titu.~~o de_7 (sete) membros, eleito~ po_!' ma.ioria ab
soluta, em excrutínio secreto, -pela Assembléia Geral dos 
Delegados dos Conselhos Regionais. 

§ 111 O Conselho de instalação dentro de 90 (noven
ta) dias, a contar da vigência desta lei. 

§ 211 A Assembléia de instalação será presidida por 
um reprC:Sentante do Ministério do Trabalho e serã cons-
titufda por delegados eleitores das associações e sindica
tos representativos da categoria profissonal dos Arqui
vistas, de existência legal, eleitos por voto secreto, em 
Assembléia das respectivas entidades. 

§ 3~' Para a Assembléia ae que trata o parágrafo an
terior, cada sindicato ou associação indicará 3 (três) de
legados eleitores, devidamente habilitados para o exerci~ 
cio da profissão, inscritos nas respectivas entidades de 
classe e no pleno gozo de seus direitos. 

§ 4~' Unde não houver associação ou sindicato repre
sentativo da categoria profissional dos Arquivistas, ca
berá ao Conselho Federal dispor a respeito. 

Art. 41' São atribuiçóes do Conselho do Federal dos 
Arquivistas: 

I ~representar os Arquivistas em nivel nacional, en
caminhando as decisões dos Conselhos Regionais às As
sembléias Gerais dos Delegados Regionais; 
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II - elaborar o Código de btica profíssion8.1 dos Ar
quivístas, a ser apl-OVado em Assembléia Geral dos Dele
gados dos Conselhos Regionais; 

III- organizar seu Regimento Interno, a ser aprova
do pela Assembléia Geral dos Delegados dos Conselhos 
Regionais; 

IV - eleger sua Diretoria; 
V - aprovar os Regimentos Internos organizados pe

los Conselhos Regionais em ·consonâncici com seu Regi
mento Interno; 

VI- dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Re
gionais; 

VII -julgar, em última instância, os recursos inter
postos das decisões dos Conselhos Regionais; 
· VIII- promover a instalação dos Conselhos Regio

nais; 
IX- dispor sobre a organização e funcionamento de 

suas Assembléias Gerais, ordinárias e extraordinãrias, e 
as dos Conselhos Regionais; 
X- publicar anualmente a relação dos Arquivistas 

inscritos; 
XI- aprovar, anualmente, as contas próprias e as 

dos Conselhos Regionais, encaminhandos-as, dentro do 
prazo legais, à apreciação do Tribunal de Contas da 
União; 

XII- fixar, anualmente, as anuidades, taxas, contri-
buições e emolumentos devidos pelos Arquivistas; 

XIII- resolver os casos omissos. 
Art. 5~' São atribuições dos Conselhos Regionais: 
I - eleger sua Diretoria; 
II- registrar os profissiorüiis habilitados de acordo 

com a lei e expedir as respectivas carteiras profissionaiS; 
III- fiscalizar o exercido da profissão, apreciando as 

reclamações e representações escritas oferecidas a seu co
nhecimentO; 

IV - inStaurar processos e impor multas e penas de 
advertência, suspensão e -cailCdarnento do registro pro
fissional, asseguràndo sempre o direito de defesa ao inte
ressado; 
V- propor ao Conselho Federal as providências ne

cessãrias à regularidade dos serviços e à fiscalização do 
exercício profissional; 

VI - eleger seus Delegados para o Conselho Federal; 

VII- apresentar, anualmente, ao Conselho Federal, 
contas da gestão administrativa do exercício financeiro 
anterior; 

VIII- resolver os casos omissos. 
Art. 6~' Da decisão dos Conselhos Regionais caberã 

recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para o Conselho Federal. 

Art. 7~' As penalidades a que se refere o inciso IV-ôO 
art. 59 desta lei serão graduadas confotme a natureza da 
infração, às qualidã:des do igente e às conseqüências do 
ato sobre o exercido da profissão. 

Art. _89 Os membros dos Conselhos Federal e Regio
nais deverão ser brasileiros, e seus mandatos, com du
ração de 2 (dois) anos, serão gratuitos. 

Art. 99 Os Conselhos Federal e Regionais serão ad
ministrados por uma âiretoria composta de Presidente, 
Vice-Presidente, 19-Secretário, 29-Secretário e 39-
Secretário, 19-Tesotirdro e 29-Tesourdro_ 

§ I"' O Presidente terã a representação legal do res
pectivo Conselho, cabendo-lhe, além do voto normal, o 
voto de qualidade, nos casos de empate. 

§ ~ As deliberações serão adotadas por maioria de 
votos dos membros do Conselho. 

Art. 10. As rendas dos Conselhos Federal e Regio
nais serão constituídas de iinU.ldade, taxas e emolumen
tos, além de doações, legados, subvenções, rendas patri
moniais eventuais. 

§ 19 20% (vinte porcento) da renda bruta dos Conse
lhos Regionais, provenieõ.tei â-e anuidades, taxas e emo
lumentos, serão destinados ao Conselho Federal. 

§ 29 O Arquivista pã:gará ao Conselho Regional de 
sua jurisdição, atê o último dia de março de cada ano, 
uma anuidade cujo valor será estabelecido pelo Conse
lho Federal. 

§ J9 A anuidade de que trata o parágrafo anterior fi
carã sujeita à incidência de juros legais e correção mone
tária, quando seu pagamento for eretuado fora do prazo. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 49 A tixa de inscrição, cobrada dos profissionais 
que requer_f:'rem seu registro nos respectivos Conselhos 
RegionaiS, será de valor correspondente ao da anuidade. 

§ 59 As empresas que executarem serviços profissio
nais de arquivo ficarão obrigadas a recolher ao Conselho 
Regional de sua jurisdição uma anuidade que serã esta
belecida pelo Conselho Federal. 

Art. 11. As empresas_ que tiverem por objetivo a rea
lização de serviços arquivísticos de qualquer natureza 
deverão provar aos Conselhos Regionais respectivos que 
suas atividades são desenvolvidas por profissionais habi
litados e registrados. 

Art. 12. Os serviços arquivísticos de qualquer na tu
reia-, realizados nas empresas privadas ou públicas, deve
rão ser executados sob a supervisão de um Arquivista le
galmente habilitado. 

Art. 13. Os CQnselhos Regionais prestarão contas 
ao Conselho Federal até o último dia de abril de cada 
ano. 

§ 19 Cabe à Dlretoria de cada Conselho a responsa
bilidade pela prestação das contas. 

Art. 14. Os Conselhos Regionais poderão, por seus 
procuradores, promover, perante a Justiça Federal e me
diante executivo fiscal, a cobrança das anuidades, taxas e 
emolumentos previstos nesta lei. 

Art. 15. Para efeito de inscrição nos quadros do 
Conselho Regional o candidato deverã apresentar reque
rimento acompanhado dos seguintes documentos: 

I - carteira de identidade; 
II- prova de quitação com o serviço militar, se do 

sexo masculino; 
fii"___:·tífulO de e1dtor; 
IV- comprovação de atendimento ao disposto na lei 

n9 6_546, de 4 de julho de 1978. 
§ 19 Para os estrangeiros, serão dispensadas as exi

gências contidas nos incisos II e III deste artigo, exigida, 
porém, a apresentação de Carteira modelo 19, como pro
va de identidade. 

Art. 16. Os Conselhos Regionais expedirão as res
pectivas carteiras profissionais, observando a ordem nu
mérica crescente da inscrição. 

Art. 17. Na carteira profissional dos Arquivistas 
constarão os seguintes dados: 
I- nome por extenso; 
II- filiação; 
III- data e local de nascimento; 

IV- número de inscrição; 
V - local de suas atividades; 
VI- fotografia e assinatura. 
§ 19 A carteira profissional de que trata este artigo 

constituirá documento de identificação e será válida, pe
rante qualquer autoridade pública, em todo o território 
nacional. 

§ 29 Da cartei;a profissional poderão constar obser
vações referentes ao exercício da profissão do seu porta
dor, inclusive proibições e impedimentos. 

Art. 18 Os casos de transferência de exercício regu
lar da profissão, de uma zona de jurisdição dos Conse
lhos Regionais para outra, dependerão de autorização 
expressa dos Conselhos Regionais envolvidos e serão 
anotadas na carteria profissional. 

Art. 19. A expedição da carteira profissional estará 
sujeita à cobrança de taxa que serã fixada pelo Conselho 
Federal. 

Art. 20. Os trabalhos executados pelos Arquivistas 
conterão, obrigatoriamente, o nome e o número de ins
crição do profissional que os executar. 

Parágrafo único. Nos casos de execução de traba
lhos através de empresas especializadas em serviços de 
arquivos, deverão constar desses trabalhos a razão social 
ou denominação e a sede do estabelecimento. 

Art. 21. Ao Arquivista será vedado executar ser
viços profissionais por teceiros que não estejam habilita
dos na conformidade desta lei. 

Art. 22. Os Arquivistas serão civil e criminalmente 
responsáveis pelos seus serviços profissionais e pelos ser
viços executados por seus prepostos. 

Parágrafo único. O Arquivista e o Têcnico de Arqui
vo não serão responsabilizados civil ou criminalmente 
pelo uso que venha a ser dado ao seu trabalho pelo em
pregador ou por terceiro, cabendo-lhes, nestes casos, 
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apenas a responsabilidade pela qualidade técnica do tra
balho. 

Art. 23. Constituem infrações ao perfeito exercício 
da profissão: 

I - recusar a apresentação da carteira profissional 
quando solicitada por quem de diretio; 

H- auxiliar ou facilitar o exercício da profissão aos 
que estiverem proibidos ou não habilitados a exercê-la; 

III- revelar improbidade profissional; 
IV- violar o sigilo profissional; 
V -prejudicar os interesses confiados aos cuidados 

do Arquivista; 
VI- exercer concorrência desleal; 
VII -deixar de pagar taxas, contribuições, anuidades 

ou emolumentos devidos aos órgãos representativos da 
classe. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade 
criminal e civil, essas infrações serão objeto de processo 
instaurado pelo Conselho Regional competente, de con
formidade com o disposto no inciso IV do art. 59 desta 
lei. 

Art. 24. Em toda a publicidade referente ao exercí
cio da profissão de Arquivista deverá constar o número 
de inscrição do Arquivista no Conselho Regional. 

Art. 25. Os projetas ou trabalhos que envolvam ser
viços arquivísticos, em empresas públicas ou privadas, 
somente poderão ser desenvolvidos por profissionais de
vidamente registrados. 

Art. 26. Os Arquivistas que, à data de vigência desta 
lei, estiverem no exercício da proflssão, serão inscritos 
nos Conselhos Regionais, desde que o requeiram dentro 
de 120 (cento e vinte) dias, mediante prova de registro no 
MinistériO- do -TraDalho. 

Art. 27. -Caberã ao Conselho Federal dos ArquiVis
tas a avaliação dos cursos de Técnico de Arquivo, para 
os efeitos do disposto no art. 1~', inciso V, da Lei n9 6.546, 
de 4 de julho de 1978. 

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.546, 
DE 4 DE .JULHO DE 1978 

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Arquivista e de Técnico de Arquivo, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 O exercício das profissões ~e Arquivista e de 

Técnico de Arquivo, com as atribuições estabelecidas 
nesta Lei, só serâ permitido: 
I- aos diplomados no Brasil por curso superior de 

Arquivologia, reconhecido na forma da lei; 
II- aos diploma!fos no exterior por cursos superiores 

de Arquivologia, cujos diplomas sejam revalidados no 
Brasil na forma da lei; 

III - aos Técnicos de Arquivo portadores de certifi
cados de conclusão de ensino de 29 grau; 

IV -aos que, embora não habilitados nos termos dos 
itens anteriores, contem, pelo menos, cinco anos ininter
ruptas, de atividade ou dez intercalados, na data de inf· 
cio da vigência desta lei, nos campos profissionais da Ar
quivologia ou da Técnica de Arquivo; 

V - aos portadores de certificados de conclusão de 
curso de 29 grau que recebam treinamento específico em 
técnicas de arquivo em curso ministrado por entidades 
credenciadas pelo Conselho Federal de Mão-de-Obra, 
do Ministério do Trabalho, com carga horãria mfnima 
de l.llO horas nas disciplinas específicas. 

Art, 29 São atribuições dos Arquivistas: 
I - planejamento, organização e direção de serviços 

de Arquivo; · 
li- planejamento, orientação e acompanhamento do 

processo documental e informativo; 
III- planejamento, orientação e direção das ativida

des de identificação das espécies documentais e partici
pação no planejamento de novos documentos e controle 
de multicópias; 
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IV- planejamento, organização e direção de serviços 
ou centros de documentaçã.o e informação constitu[dos 
de acervos arquivísticos e mistos~ 

V- planejamento, organização e direção de serviços 
de microfilmagem aplicada aos arquivos; 

VI -orientação do planejamento da automação apli~ 
cada aos arquivos; 

VII- orientação_ quanto à classificação, arranjo e 
descrição de documento; 

VIII- orientação da avaliação e seleção_ de documen
tos para fins de preservação; 

IX -promoção de medidas necessárias à conservação 
de documentos; 

X -elaboração de pareceres e trabalhos de complexi
dade sobre assuntos arquivísticos; 

XI- assessoramento aos trabalhos de pesquisa 
científica ou técnico-administrativa; 

XII- desenvolvimento de estudos sobre documentos 
culturalmente importantes. 

Art. 3'!' São atribuições dos Técnicos de Arquivo: 
I- recebimento, registro e distribuição dos documen~ 

tos, bem como controle de sua movimentação; 
II -classificação, arranjo, descrição_ e execução de 

demais tarefas necessárias à guarda e conservação dos 
documentos, assim como prestação de informações rela
tivas aos mesmos; 

III -preparação de documentos de arquivos para mi
crofilmagem e conservação e utilização do microfilme; 

IV- preparação de documentos de arquivo para pro
cessamento _ _eletrônico de dados. 

Art. 4~> O exercício das profissões de Arquivista e de 
Técnico de Arquivo, depende de registro na Delegacia 
Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

Art. 5~> Não será permitido o exercício da profissão 
de Arquivista e de Técnico de Arquivo aos concluintes 
de cursos resumidos, simplificados ou intensivos, de 
férias, por correspondência ou avulsos.. 

Art. 6~> O exercício _da profissão de Técnico de Ar
quivo, com as atribuições previstas no art. 39, com dis
pensa da exigência constantes do art. 19, item III, será 
permitido, nos termos previstos no regulamento desta 
lei, enquanto o Poder Executivo não dispuser em con· 
trârio. 

Art. 71l Esta lei será regulamentada no prazo de no
venta dias, a contar da data de sua vigência. 

Art. _8~> Est.a lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9~> Rcvogam~se as dis-posições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e JUstiça, de Legis
lação Social, de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 63, de 1986 

(NI' 4.048/84, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n~' 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço- FGTS e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacíonal decreta: 

Art. J9 O art. 89 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro 
de 196~, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

, "Art. 8~> 

Parágrafo ún"iCO-- Em caso -de 'lã.lência da em
presa. o empregado poderá utilizar a conta vificula
da a partir da data da setença que a decretou, inde
pendentemente de seu trânsito em julgado." 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEG/SLAÇÀO CITADA 
LEI N• 5.107, 

DE !3 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo_ de Garantia do Tempo de Serviço e 
dá outras providências. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vincu
lada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em 
regulamento: 
I-Rescindindo o contrato de trabalho, seja sem jus

ta causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que 
se refere o art. 69 ou por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação da ati
vidade da empresa ou pelo término do contrato de traba
lho por prazo estipulado, ou ainda no caso da aposenta
doria concedida pela previdência social, a conta poderá 
ser livremente movimentada. 
II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 

causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá 
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do 
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste 
com a do representante do Ministério do Trabalho e Pre
vidência socíal (MTPS)_ nas seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, in
dustrial ou agropecuâria, em que se haja estabelecido in~ 
dividualmente ou em sociedade; 

b) aquisição de morada própria e pagamento das 
respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta lei; 

c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atívidade 

de natureza autónoma; 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo 

feminino. 
III -Durante a vigência do contrato de trabalho, a 

conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi
póteses previstas nas letras b e c do item II deste artigo. 

(Ã Comissão de Legislacão Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 64, de 1986 

(N9 1.743/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a profissão de Gar~om, fixa o salário 
mínimo profissional, e determina outras prolidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL [9 O exercício da profissão de Garçom depende 

de registro na Delegacia Regional do Trabalho compe
tente. 

Art. 29 Nas localidades em que não haja Delegacia 
Ri.!gional do Trabalho, o registro a que se refere o artigo 
anterior será feito em órgão da administração pública fe
deral, estadual ou municipal devidamente credenciado 
pela autoridade ·competente. 

Art. 3" Para a obtenção do registro, o interessndo 
dcvcrú apresentar os seguintes documentos: 
I- prova de identidade; 
ll- atestado de bons antecedentes, fornecido pela 

autoridade competente; 
III- certidão negativa dos cartórios criminais de seu 

domicílio: 
IV- atestado médico, de que não é portador de mo

léstia infecto-contagiosa; 
V- prova de estar em dia com as obrigações eleito~ 

rais; 
VI- prova de quitação com o serviço militar, quando 

n ele obrigado. 
Purágrafo único. O utestado médico de que trata o 

inciso IV será fornecido e revalidado, semestralmente, 
pela autoridade federal, estadual ou municipal compe
tente ou pelo serviço médico da empresa ou do sindicato 
da classe. 

Art. 49 Fica devido ao Garçom salário mínimo pro
fissional, em valor correspondente a 3 (três) salários 
mínimos, sem prejuízo dos acréscimos que compõem a 
rcmuncraçào do empregado. 

Art. 59 Ao empregador que permitir o exercício da 
profissão de G<lrçom pM qul.!m nõo esteja devidamente 
registrado ou com atestado de saúde com o prazo venci
do_._ serú aplicudu multa, pela Delegacia Regional do Tra
b""i:liho ou órgão devidnmentc credenciado, no valor de 
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) que será reajustada, 
anualmente, na mesma preparação da variação nominal 
das Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional -
ORTN. 
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Parâgrafo único. Em caso de rc:incidência, o valor da 
multa será dobrado, e assim sucessivamente. 

Art. 6<.> O Poder Executivo regulamentar;] esta lei no 
prazo de 90 (noventu) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caç-ào. 

Art. 89 Revpgam-se as disposições em contrário. 
( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Legis

larão Social e di! Fínanras.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 65, de 1986 

(N~> 4.138/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o diagnóstico precoce da FENILCE
TONÜRIA e do HIPOTIREOIDISMO CONGE
NITO nos hospitais e maternidades do Pais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~> Fica obrigatória a realização de provas para 

o ~iag!lóstico precoce da FENILCETONÚRIA (FNC) e 
do HIPOTIREOIDISMO CONGENITO (HC) em to
das as crianças nascidas em hospitais, casas de saúde ou 
maternidades oficiais, ou em particulares subVenciona
dos, conveniados ou contratados pela PrevidênCia So-" 
cial. 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 25 de junho de 1986.- Hum

berto Souto. Presidente em exercício. 

(À Comissão de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 66, de 1986 

(N9 3.802/84, na Casa de origem) 

Disciplina o exercício da profissão de carregador 
de bagagens nos aeroportos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Q Os serviços de transporte e carregamento de 

bagagens de passageiros desembarcados, embarcados ou 
em trânsito, nos aeroportos organizados, serão realiza~ 
dos por profissiomi.ís de preferência sindicalizados, ma
triculados na Diretoria de Aeronáutica Civil - DAC, 

§ 19 Para os efeitos do disposto nesta lei, considera~ 
se bagagem a mala, maleta, caixa, caixote, engradados 
ou similares, trazidos por passageiros ou despachados, 
desacompanhados e recolhidos ou não às dependências 
alfandegãrias, sujeitos- ou não à fiscalização aduaneira. 

§ 29 O carregamento e transporte de bagagens com
precdem todo o setor de trabalho de faixa externa e in~ 
terna das estações de passageiros até o balcão de em bar~ 
que e des-embarque das empresas de navegação aérea, in
clusive as depedências aduaneiras. 

§ 39 O disposto nesta lei não exclui o direito de o 
passageiro, pessoalmente ou com auxílio de terceiros, 
desde que acompanhantes, familiares ou empregados, 
transportar a própria bagagem. 

Art. 29 Para a matrícula prevista no caput do artigo 
anterior, o candidato deverâ apresentar os seguintes do
cumentos: 
I- Carteira de Trabalho e Previdência Social: 
II- prova de idade inferior a 18 (dezoito) anos e não 

superior a 60 (sessenta}; 
lli- prova de quitação com o serviço militar. 
Art. 39 O quadro profissional de carregador e trans

portador de bagagens nos aeroportos organizados serâ 
fixado pela Diretoria de Aeronãutica Civil. 

§ ]I' Para a fixação será observada a estatística do 
movimento de passageiros embarcados e desembarcados 
em cada aeroporto. 

§ 211 O número de profissionais em serviço deverá ser 
suficiente para, divididos em turnos, atender ao movi
mento de passageiros em cada aeroporto. 

§ 3~ Havendo mais de um aeroporto na mesma cida
de ou municfpio, o serviço de carregamento e transporte 
d_e_ bagagens serã feitO através de rodízio, atendida a exi-
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géncia de indêntica divisão de trabalho e igual oportuni
dade a todos os profissionais matrículados. 

§ 4~' Em cada aeroporto haverá um livro de matrícu
la e registro dos carregadores de bagagens, destinado à 
anotação do nome, filiação, nacionalidade, estado_ civil, 
domicítio, averbando-se nele toda a documentação apre
sentada pelo profissional, para o preenchimento da vaga 
verificada. 

§ 59 No caso de destituição, aposentadoria ou faleci
mento, a Diretoria de Aeronáutica Civil, após a devida 
comunicação do sindicato, efetuarã o cancelamento da 
matrícula, providenciando a admissão de novo profissio
nal, para o preenchimento da vaga. 

Art. 411 Os carregadores em serviço nos aeroportos 
serão subordinados à Administração do Aeroporto, que 
baixará as instruções necessâ.rias à disciplina do traba~ 
lho, bem como as penalidades aplicáveis por infrações. 

§ }9 Será instaurado inquérito nos casos de falta co
metida pelo profissional matriculado, assegurado, sem
pre o direito de ampla defesa. 

§ 29 Quando a falta praticada for de natureza grave, 
poderã ser aplicada a pena de suspensão ou de demissão 
do servic;o, cancelando-se a respectiva matrícula. 

Art. 59 Os serviços executados em período noturno, 
aos domingos e feriadOs, serão pagos com os acréscimos 
estabelecidos na legislação trabalhista. 

Art. 69 Os carregadores de bagagens deverão traba
lhar devidamente uniformizados e com o seu número de 
ordem disposto em posição visível. 

§ !9 Quando em serviço, os carregadores são obriga
dos a portar a identidade profissional. 

§ 29 Apenas os carregadores escalados para o ser
viço poderão permanecer nos locais de trabalho. 

Art. 79 São deveres do carregador de bagagens nos 
aeroportos organizados: · 
I- comparecer com a necessária antecedência aos 

pontos habituais de trabalho, a fim de integrar a turma a 
que pertencer; 
II- trabalhar com eficiência e presteza, a fim de pos

sibilítar o rápido desembaraço das bagagens; 
III- manipular as bagagens com cuidado, a fim de 

evitar acidentes e avarias; 
IV -obedecer à tabela de taxas aprovada; 
V- não se ausentar do local de trabalho sem motivo 

justificado; 
VI - proceder com cortesia e urbanidade no trato 

com os passageiros; 
VII -comunicar a quem de direito qualquer anorma

lidade, irregularidade ou acidente que tenha relação com 
o serviço. 

Art. 89 Os carregadores de bagagens nos aeroportos 
são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. 

Art. 99 Compete à Diretoria de Aeronáutica Civil 
dispor sobre a observância desta lei. 

Art. lO. O Poder Executivo regUlamentará. esta lei 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. li. Esta lei entra em vigoi Da data de sua publi~ 
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de ConStiiuiÇdo e Justiça, de Legis~ 
fação Socldl e de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 67, de 1986 

(N<? 4.329/84, na Casa de origem) 
Autoriza o Ministério da Agricultura a doar ao 

Município de Viçosa do Ceará os imóveis que Indica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica autorizado o Ministério da Agricultura 
a doar ao Município de Viçosa do Ceará, no Estado do 
Ceará, os imóveis de sua propriedade, naquele Ml:lnicí
pio, para neles funcionar a sede da Prefeitura Municipal, 
escolas e postos de saúde e de distribuição de alimentos e 
medicamentos. 

Art. 2<? Os imóveis objeto de doação sãO os seguin
tes: 

I......_ imóvel, situado na rua Lamartine Nogueira, nt 
515, coberto de telhas,_ paredes de alvenaria, com_ 9,00m 
(nove) metroS de frente por 70,00m (setenta) metrOs de 

DI~RIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seçào II) 

fundos, com área de 630,00m2 (seiscentas. e trinta) me
tros quadrados, limitando-se, ao nascente, com a rua Si!~ 
va Jardim; ao poente, com a referida rua Lamartine No
gueira; ao sul, com os fundos do imóvel de n9 583, da rua 
Lamartine Nogueira; ao norte, com o imóvel de n<? 565 
da rua Lamartine Nogueira; 
H- prédio sede, situado na rua Silva Jardim, sfn, 

com dois pavimentos c·obertos de laje, paredes de alvena
ria, com 34,00m (trinta e quatro) metros de frente por 
25,00m (vinte e cinco) metros de fundos, com área de 
850,00m2 (oitocentos e cinqüenta) metros quadrados, 
limitando-se, ao nascente, com imóvel de propriedade da 
União, situado na rua Felipe Camarão sfn; ao poeilte, 
com a rua Silva Jardim; ao sul, com terreno situado na 
rua Silva Jardim, atualmente pertencente ao Sr. Irapuan; 
ao norte, com travessa da rua Silva Jardim; 
-=-III- imóvel situado na rua Felipe Camarão sfn, utili
zado como garagem, coberto de telhas, paredes de alve
naria, com t5,00m (quirize) metros de frente por 45,00m 
(quarenta e cinco) metros de fundos, com área de 
675,00m 2 (seiscentos e setenta e cinco) metros quadra
dos, limitando-se, ao nascente, com a referida rua Felipe 
Camarão; ao poente, com o Prédio Sede, onde funciona 
a Prefeitura Municipal; ao sul, com o imóvel sfn, da rua 
Felipe Camarão: ao norte, com a travessa da rua Silva 
Jardim; 

IV- um terreno, situado na rua Silva Jardim, com 
l2,00m (doze) metros de frente por 28,00m (vinte e oito) 
metros de fundos, com área de 336,00m 2 (trezentos e 
trinta e seis) metros quadrados, liniítando::.se ao naScen
te, com o imóvel de n9 466 da travessa da rua Silva Jar
dim, pertencente à Comissão de Desenvolvimento do 
Planalto da Jbiapaba (extinta), hoje pertencente ao Mi
nistério da Agricultura; ao poente, com a rua Silva Jar
dim; ao sul, com a travessa da rua Silva Jardim; ao Nor~ 
te, com imóvel sjn, da rua Silva Jardim, pertencente ao 
M inistédo da Agricultura; --
-v- uma casa, situada na rua Silva Jardim, sjn, co

berta de telhas, paredes de taipa, com 8,00m (oito) me
tros de frente por 28,00ni (vinte e oito) met!õs df:-fUnâos, 
com área de 224,00m2 (duzentos e vinte e quatro) metros 
qUadrados, limitando-se, ao nascente, com os fundos do 
iinóvel de n~ 466 da travessa da rua Silva Jardim, de pro
priedade da CODEPI (extinta), hoje l\1;inistério da Agri~ 
cUltura; ao poente, com a rua Silva Jardim; ao sul, com 
terreno de propriedade da CODEPI (extinta), hoje Mi
riistériO d~i"Agricultura, situado na rua Silva Jardim; ao 
norte, com o imóvel sjn da rua Silva Jardim pertencente 
à Sr~ Tereza Pereira Rocha; 

VI- uma casa, situada na travessa da rua Silva Jar
dim n9 466, coberta de telhas, paredes de alvenaria, com 
4,00m (quatro) metros de frente por 20,00m (vinte) me
tros de fundos, com área de 80,0Qml (oitenta) metros 
quadrados, limitando~se, ao nascente, com imóvel per
tencente à CODEPI (extinta), hoje Ministério da Agri
cultura, situado na travessa da rua Silva Jardim; ao 
poente, com terreno pertencente à CODEPI (extinta), 
hoje Ministério da Agricultura, situado na rua Silva Jar
dim; ao no(te, com os _f!,!.ndos do imóvel sfn da rua Silva 
Jardim, pertencente à Sr' Tereza Pereira Rocha. 

VII- um imóvel, servindo de depósito, situado na 
travessa da rua Silva Jardim sjn, çoberto de telhas, pare
des de alvenaria, com ll,OOm (onze) metros de frentepqr 
20,00ni (vinte) metros de fundos, com área de 220,00m2 

(duzentos e vinte) metros quadrados, limitando-se, ao 
nascente, com imóvel de n<?436 da travessa da rua Silva 
Jardim; ao poente, com o imóvel pertencente à CODEPI 
(extinta), hoje Ministério da Agricultura, situado na tra
vessa da rua Silva Jardim n9 466; ao sul, com a travessa 
da rua Silva Jardim; ao norte, com os fundos do imóvel 
sjn da rua SUva Jardim, de propriedade da Sr~ Ter~J:a 
Pereira Rocha. 

Art. 39 A doação dar-se-á por escritura pública, cor
rendo por conta da donatária as despesas que se ftzerem 
para a transmissão. 

Art. 49 A doação tornar-se-á nula de pleno direito, 
se aos imóveis doados, no -todO ou em parte, for dada 
destinação diversa da prevista nesta lei, que serâ transcri
ta na escritura de doação, hipótese em que indCpendente
mente de qualquer indenização, voltará o seu doado ao 
património do doador, inclusive com as_ benfeitorias rea
lizadas. 
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Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 9.760, 

DE 5 DE SETEMBRO DE 1946 

Dispõe sobre os bens imónis da União e dá outras 
providências. 

TITULO I 
Dos Bens Imóveis da União 

CAPITULO I 
Da Declaração dos Bens 

TITULO II 
Da_ Utilização dos Bens Imóveis da Uniio 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 64. Os bens imóveis- da União não utilizados 
em serviço público poderão, qualquer que Seja a sua na
tureza, ser alugados, aforados ou cedidos. 

Art. 68. Os foros, laudêmios, taxas, cotas, aluguéis e 
multas serão recolhidos na estação arrecadadora da Fa
zenda Nacional, com jurisdição na localidade do imóvel. 

Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição os 
pagamentos, que na forma deste decreto-lei, devam ser 
efetuados mediante desconto em folha. 

CAPITULO IV 
Do aforamento 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 99. A utilização do terreno sob regime de afo· 
ramento dependerã de prévia autorização do Presidente 
da República, salvo se já permítida em expressa dispo
sição legal. 

Parâ.grafo único. Em se tratando de terreno benefi
ciado .com construção constituída de unidades autôno
mas, ou, comprovadamente, para tal fim destinado, o 
aforamento poderá ter por objeto as partes ideais corres
pondentes às mesmas unidades. 

TITULO II 
Da Alienação dos Bens Imóveis 

da União 
CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 134. A alienação ocorrerá quando não houver 
interesse económico em manter o imóvel do dominio da 
União, nem inconveniente, quanto á defesa nacional, no 
desaparecimento no vínculo da propriedade. 

Art. 135. A alienação do imóvel da União, uma vez 
autorizada, se fará em concorrência pública e por preço 
não inferior ao seu valor atualizado, fixado pelo SPU, 
salvo nos casos especialmente previstos neste decreto-lei. 

§ 19 Só serão tomadas em consideração as propostas 
dos concorrentes que, previamente tenham caucionado 
cm favor da União importância. correspondente a 3% 
(três por cento) da base de licitação, salvo nas concorrên
cias de que trata o art. 142. 

§ 29 Perderá a caução o proponente que, aceita à sua 
proposta e aprovada a concorrência, não efetuar o paga
mento dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, que lhe for 
marcado, podendo, a critério do SPU, transferir~se a 
preferência em escala concorrente para a proposta ime-
diatamente inferior, até consumar~se o ato, dentro da 
avaliação. 

Art. 136. O produto da alienação de imóveis da 
União será recolhido na estação arrecadadora da Fazen
da Nacional com jurisdição na localidade do imóvel, salw 
vo em casos especiais, devidamente autorizados pelo Di
reter. do SPU. 

Art. 137. A realização de concorrência para alie
nação de imóveis da União bem como a publicação dos 
editais de convocação, se farão na forma do disposto nos 
arts. 72 e 73. 

Art. 138. Os termos, ajustes ou contratos concer
nentes a alienação de imóveis da União poderio ser lavra-
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dos em livro próprio do órgão local do SPU, bem como, 
quando as circunstâncias aconselharem, na repartição 
arrecadarora da Fazenda Nacional situada na localida
de do imóvel. 

§ 1"' Os atas pratic~dos na forma deste artigo terão, 
para qualquer efeito, força de escritura pública. 

§ 29 Nos atas a que se refere este artigo, a União será 
representada por Procurador da Fazenda Pública, que 
poderá para esse fim delegar competência a outro fun
cionário federal. 

§ 39 Os atas de que trata o artigo anterior, quando 
referentes a imóveis-de valor inferior a Cr$ 50.000,00 
(cinqUenta mil cruzeiros), são isentos de publicação, 
para fins de registro pelo Tribunal de Contas. 

Art. 139." O Presidente da República, por proposta 
do Ministro·da Fazenda poderá autorizar a alienação de 
terrenos que se encontrem ocupados por terceiros, me
diante as condições previstas neste decreto-lei. 

Art. 140. A critério do Presidente da República po
derão ser doados lotes de terras devolutas discrimina
das, não maiores de 20 (vinte) hectares, aos respectivos 
ocupantes, desde que brasileiros natos ou naturalizad.os, 
reconhecidamente pobres, com cultura efetiva e moradia 
habitual, na localidade. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 68, de 1986 

(N9 5.072/859 na Casa de origem) 

Obriga a instalação de telefones públicos em locais 
densamente povoados. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1"1 A empresa concessionária de serviçOs--telefô
nicos, com atuação em locais densamente povoados, é 
obrigada a instalar_ t~lefone público num ra~o de 500 
(quinhentos) metros do locai indicado por, no mínimo, 
500 (quinhentos) habitantes. 

§ }9 A indicação de que trata este artigo far-se-â por 
abaixo-assinado, subscrito por usuários moradores no 
perímetro urbano referido, com os seguintes requisitos: 

I - referência ao local de instalação; 
II - nome, endereço, número da cédula de identidade 

e data de nascimento dos signatários. _ 
§ 29 As assinaturas de menores de Idade não serão 

consideradas. 
Art. 29 Disporá a concessionária requerida~ do praZo 

de 6 (seis) meses, a partir da data do protocolo da solici- · 
tação, para a instalação do aparelho. 

Parágrafo único. -o-prazo poderá ser prorrOgado por 
mais 3 (três) meses se a concessionária der ciência aos 2 
(do.is) primeiros sígna-tãd6s de motivo justo que impeça 
o atendimento no primeiro prazo. 

Art. 31" Excetuado o caso de inviabilidade técnica, 
demonstrada pela empresa, o não atendimento ou o 
atendimento fora dos prazos previstos no artigo anterior 
implicará multa de meio salário mínimo por ·ara de atra
so. 

Parágrafo único. O produto da mUlta prevista neste 
artigo será rateado, por igual, entre os signatários do 
abaixo-assinado, para redução em suas contas telefôni
cas. · 

Art~ 4J _ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Â Comissão de Transportes, ComuniCaçõeS e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA C!MARA 

N• 69, de 1986 

(N"' 7.864/86, na Casa de origem) 

De inicíativa do Presidente da República 

Reajusta a pensão especial concedida pela Lei n9 
4.093, de 14 de julho de 1962, à Sra. Geni Silva Vi
vacqua, viúva do ex-Senador AttOio Vivacqua. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A pensão especial concedida através da Lei 

n94,093, de 14 de julho de 1962, à Senhora Geni Silva Vi
vacqua, viúva do ex-Senador Attílio Vivacqua, fica rea
justada no valor correspondente a 4 (quatro) vezes o sa
lário mínimo vigente no País. 

Art. 2~" A despesa decorrente desta lei correrã à con
ta de Encargos Previdenciários da União - Recursos 
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revcigam-se as disposições em contráriO. 

MENSAGEM N• 258, DE 1986 

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Coristituição -Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado a Fazenda, o anexo projeto de 
lei que "reajusta a pensão especial concedida pela Lei n9 
4.093, de 14 de julho de 1962, à Sra. Geni Silva Vivac
qua, viúva do ex-Senador Attílío Vivacqua". 
- Brasí1ia, 17 de junho de 1986.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 50, DE 17 DE JU
NHO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DA FAZENDA 

Excelentíssirilo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei com que rea
justa o valor da pensão especial concedida à Senhora 
Geni Silva Vivacqua, viúva do ex-Senador Attnio Vivac
qua. 

2. O referido beneficio foi atribuído pela Lei n9 
4.093, de 14 de julho de 1962, que fixou o s~u valor em 
CrS 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais. _ 

3_. Atendendo a solicitação formulada pelo Sr. Depu
tado_ S_téiio Di.B.s e reconhecendo qúe o v!ilor atucii "da 
pensãO se e~Ç~!\~!a _d~fas-ªdc_:>,~lo processo inflacionário 
sofrido pela moeda nacional desde então, propõe-se cor
rígir a -importâllcia mensal fixada, de modo a permitir à 
beneficiada uma existênCia condigna e coridizente com 
sua Posição social de viúva de um ex-Senador da Re
Pübiica. 

4. O anteprojeto ora encaminhado eleva, assim, o 
valor mensal da pensão para o equivalente a quatro ~e-
-zes o salário mínimo vigente no País. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu mais profundo respeito. 
Dilson Funaro, Ministro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.093, 

DE 14 DE JULHO DE 1962 

Concede pensão especial de CrS 30.000,00 mensais 
à, D. Geni Silva Vivacqua. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1<~ e; concedida a pensãO especial-de CrS 
30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais à D. Geni 
Silva Vivacqua, viúVa dO ex-Senador Attflio Vivac
qua. 

Parágrafo úníco. A despesa com o pagamento da pen
são de_ que trata este artigo correrá por conta da verba 
orçamentária -do Mínistêrio da Fazenda destinada aos 
penSiOnistas da Urlião. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
pubiicaçõ, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de julho de 1962; 1419 da Independência e 
749 da República. - .JOÃO GOULART - Francisco 
Brochado da Rocha. 

(À Comissão de Finanças) 

Agosto de 1986 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 70, de 1986 

(N9 4.280/81, na Casa de origem) 

Alter~ a redação do inciso III do art. 475 da Lei n9 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O inciso iii do art. 475 da Lei n9 5.869, de II 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 475. 

III- que julgar procedentes os embargos do de
vedor na execução de dívida ativa. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrã.rio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.869 

DE li DE JANEIRO DE 1973 
(Com as alterações introduzidas pela 

Lei n9 5.925, de 19 de ~:mtubro de 1973) 

Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento 

TITULO Vlll 
Do Procedimento Ordinário 

CAPITULO Vlll 
Da Sentença e da Coisa Julgada 

------------------ --sÉcÃo_Ii_ ·--- --------------
Da Coisa Julgada 

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 
tribunal, a sentença: 

I - que anular o casamento; 
11- proferida contra a União, o Estado e o Munici~ 

pio: 
III- que julgar improcedente a execução de dívida 

ativa da Fazenda Pública (art. 585, número VI). 
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo o 

juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou 
não apelação voluntária da parte vencida, não o fazen
do. poderá o presidente do tribunal avocá-los. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA C,\MARA 
N• 71, de 1986 

(N9 7.598/86, na Casa de origem) 
Estabelece medidas destinadas~ comemoraçio dos 

setenta anos de existência do Código CMI. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Í9 Fica iilstitufdo, sob a orientação dos Minis

térios da Justiça e da Educação, Q, .. Concurso Nacional 
sobre a Vida e a Obra de Clóvis Bevilacqua". 

Parágrafo único. As normas sobre o -concurso e res
pectiva prcmii:lção serão detcnni~adas em regulamento. 

A~. 29 Os órgãos da Administração Federal indica
dos no artigo anterior promoverão, durante os exercíCios 
de 1986 e 1987, em todo o País, comemorações referentes 
aos setenta anos de _existência do Código Civil, com a 
c_ooper_ação das _entidades vinculadas à ciência jurídica. 

Art. 39 O Poder -Executivo, ouvidos os Ministmos 
da Justiça e da Educação, regulamentará esta lei no pra
zo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Fi
nanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 72, de 1986 

(N9 1.934/83, na Casa de origem) 
Garante a todo contribuinte da Previdência 

Social com 10 (dez) ou mais anos de contri
buição, e a seus dependentes, assistência médica 
integral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 A todo segurado da Previdência Social, com 

lO (dez) ou mais anos de contribuição, contínuas oU in
tercaladas, fica assegurado, e a seus dependentes, assi
tência médica integral, independente de interrupção nas 
contribuições, por qualquer prazo. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Legislacão Social e de_ Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 73, de I986 

(N9 7.658/86, na Casa de origem) 

Obriga as instituições financeiras oficiais a divul
gar as concessões de crédito subsidiado. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 As instituições financeiras sob controle acio
nãrio do poder público federal, estadual ou municipal fi
cam obrigadas a divulgar, nos termos desta lei, as Con
cessões de crédito que venham a efetuar as taxas de juros 
subsidiadas. 

Parãgrafo único. O Banco Ceniral do Brasil deverã, 
no prazo de 90 (noventa) dias, definir os casos em que se 
cOnfigure a concessão de créditos subsidiados, conside
rando as taxas prevalecentes no mercado nas vãrias mo
dalidades de financiamento, incluindo-se os custos de
correntes da manutenção de saldos mêdios e outros, e as 
taxas de inflação vigentes durante o prazo do financia
mento. 

Art. 29 As instituições financCii:as elaborarão listas 
semanais dos financiamentos subsidiados, as quais serãO 
publicadas no Diário Oficial da União ou da respectiva 
entidade estatal controladora, sem prejufzos de sua afi
xação em local visível e de fácil acesso, na agência coo
cessara. 

Parágrafo único. Das listas deverão conStar áS SCguin-
tes informações: 

a) nome do beneficiário; 
b) valor da operação; 
c) taxa efetiva de juros incidente, anualizada; 
d~ destinação contratual do crédito; 
e) data da concessão; e 
f) prazo total de amortização ou resgate. 
Art. 39 A infririgêrida às disposições desta lei sujeita 

o dirigente da institlr.íçlo financeira infratora à multa 
correspondente a 1.000 (um mil) vezes o valor nominal 
das Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, aplicãvel 
em dobro em caso de reincidência. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.595, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Mone
tárias Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Mone
tário Nacional e dá outras providências. 

CAPITULO I 
Do Sistema Financeiro Nacional 

Art. 1"' O Sistema Fiilanceiro Nacional, estruturado 
e regulado pela presente lei, serã constituído: 
I- do Conselho Monetário Nacional; 
II- do Banco Central da República do Brasil; 
III - do Banco Central do Brasil S.A.; 
IV -do Banco Nacional do Desenvolvimento Econó

mico; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

V- das demais instituições financeiras públicas e pri
vadas. 

CAPITULO IV 
Das InstituiçÕes Financeiras 

SEÇÃO I 
Da Caracterização e Subordinação 

Art. 17. Consideram~se instituições financeiras, 
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídi~ 
cas públicas ou privadas, que tenham como atividade 
principal ou acessória a coleta, intermediação ou apli
cação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, 
em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor 
de propriedade de terceiros. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legis
lação em vigor, equiparam-se às íristituições financeiras 
as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades 
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 

Art. 18. As instituições financeiras sOmente poderão 
funcionar no País mediante prévia autorização do Banco 
Central do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quan
do forem estrangeiras. 

§ (9 Além dos estabelecimentos bancãrios oficiã.is ou 
privados das sociedades de crédito, financiamento e in
vestimentos, das caixas económicas e das cooperativas 
de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a 
tenham, também se subordinam às disposições e disdpli
nas desta lei, no que for aplicãvel, as bolsas de valores, 
companhias de seguros e de capitalização, as sociedades 
que efetuam distribuição de prêmios em imóVeis, merca
doria ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua 
emissão o_u por qualquer forma, e as pessoas físicas ou 
jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, 
atividade relacionada com a compra e venda de açôes e 
outros quaisquer títulos, realizando nos mercados finan
ceiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos 
executados pelas instituições financeiras. 

§ 2<;> O Banco_ _Central do Brasil, no exercício da fis
calização que lhe compete, regular as condições de con
corrência- entre institUições financeiras, coibindo-lhes os 
abusos com a aplicação da pena (vetado) nos termos des
ta lei. 

§ 39 Dependerão de prévia autorização do Banco 
Central do Brasil as campanhas destinadas à coleta de 
recursos do público, praticadas por pessoas físicas ou 
jurídicas abrangidas neste artigo, salvo para subscrição 
pública de ações, nos termos da lei das sociedades por 
ações. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEÍÍ>A CÂMARA 

N• 74, de 1986 

( N» 3.363/84, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 643 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O atual § 2<;> do art. 643 da Consolidação das 

Leis do TrabalhO, aprovada ·pelo Decreto-Lei n9 5.452, 
de 1<1 de maio de_l943, passa a vigorar como§ J9, dando
se ao § 2"' a seguinte redação: 

"Art. ~643. 

§ 2"' As questões relativas aos empregados nas 
serventias judiciais e extra judiciais, da JUstiça ordi
nária dos Estados e do Distrito Federal e Terri
tórios, serão decididas pela aludida Justiça a que 

-pertencerem+ Serão remetidos àquela Justiça os res
pectivos prOcessOs em -andamento ria Justiça do 
Trabalho." 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sUa publi
cação. 

Art: 3» Revogam-se as--dispoSições em contráriO. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, 
de J9 de maio de !943) 

TITULO Vlll 
Da Justiça do Trabalho 

CAPITULO I 
Introdução 

Art. 643. Os dissídíos, oriundos das relações entre 
empregadores e empregados reguladas na legislação so
cial, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo 
com o presente Título e na forma estabelecida pelo pro
ces5o judiciário do trabalho. 

§ J9 Revogado pel<J Lei Orgânica da Previdência So~ 
çial (Lei n<1 3.807, de 26 de agosto de 1960). 

§ 2<1 As questões referentes a acidentes do trabalho 
continuam sujeitas à justiça ordinária, na forma do De
creto n» 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação sub
seqüente. 

1 ÃJ Comi.1·.\·õe-~· de Constituição e Justiça e deLe
gi.l·/açào Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 75, de 1986 

(n" 4.251/84, na Casa de- origem) 

Dá nova redaçào ao inciso III do art. 530 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 O indso HI do art. 530 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5-.452, de 
I" de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação-: 

"Art. 530. 

III- Os que não estiverem desde um ano antes, 
pelo menos, no exercício da ativídade ou profissão 
dentro da base territorial do Sindicato, ou no de
sempenho de representação económica ou profissio
nal. 

Art. 2» Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçãO: 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrárío_ 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, 
DE 1• DE MAIO DE 1943 

AprÕv-a a Consolidação das Leis do Trabalho. 

···········-··-·-··---··-·-·····---···················· 
TITULO V 

Da Organiza~;;ào Sindical 
CAPITULO I 

Da Instituição Sindical 

SEÇÃO IV 
Das Eleições Sindicais 

ArL 529. São condições para o exercício do direito 
do voto como para a investidura em cargo de adminis
tração ou representação económica oU profissional: 

a) ter o associado mais de seis meses de inscrição no 
guadro socia)"e mais de dois anos de exercício da ati vida
de 01:1 da protissão; 
- b)' ser maior· de 18 anos; 
---c) estar no gozo dos direitos sindicais. 

Parágrafo único. Ê_ obrigatório aos associados o 
voto nas eleições sindicais. 

Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos admi
nistrativos ou de_ representação económica ou protissio
nal, nem permanecer no exercício desses cargos: 

1- os que nào tiverem definitivamente aprovadas as 
suas contas de exercido em cargos de administração; 
_ II -os que houverem lesado o património de qual
quer entidade sindical; 
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III- os que não estiverem, desde 2 (dois) anos antes, 
pelo menos, no exercício efetivo da atividadc ou da pro
fissão dentro da bas_e_ territorial do sindicato, ou no de
sempenho de representação econômica ou profissional; 

IV- os que tiverem sido condenados por crime dolo
so enquanto persistirem os efeitos da pena; 

V- os que não estiverem no gozo de seus direitos 
políticos; 

VI- os que, pública e ostensivamente, por atas ou 
palavras, defendam os princípios ideológicos de partido 
político cujo registro tenha sido cassado, ou de asso
ciuçào ou entidade de qualquer natureza cujas atividades 
tenham sido consideradas contrárias ao interesse nacio
nal e cujo registro haja sido cancelado ou que tenha tido 
seu funcionamento suspenso por autoridade competente; 

Vil- má conduta, devidamente comprovada. 
VIII- os que tenham sido destituídos de cargo admi

nistrativo ou de rePresentação sindical. 

(Às Comissões de Constituiçao i-Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 76, de 1986 

(N<1 5.391/85, na Casa de origem) 

Institui a obrigatoriedade de declaração de bens 
para o exercício de cargos ou funções e dá outras pro
vidências. 

O COilgresso Nacional decreta: 

Art. t <1 ~ obrigatória, para o Presidente da Repúbli-
ca, o Vice-Presidente da República, os Ministros de Es· 
tado, o Procurador-Geral da República, o Consultor
Geral da República e para quem assumir cargo ou 
função em nível de Direção ou de Conselho, em empre
sas públicas, autarquias, fundações, sociedades de eco
nomia mista ou em qualquer órgão da Administração 
Federal, a apresentação, no momento da posse, de decla
ração de bens que, para conhecimento público, deve 
ser publicadas no Diário Oficial da Onião, ·dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 2'1 Ao término da gestão e nas hipóteSes de re
núncia ou afastamento do cargo ou função, deverâ ser 
apresentada nova declaração de que constem a origem e 
as mutações patrimoníais oCorridas no curso de função 
ou cargo exercido, para idêntica publicação no Diário 
Oficial da União, dentro de 5 (cinco) dias da data em que 
se· verificar o desligamento. 

Art. 3'1 As declarações de bens, prestadas no mo
mento da posse e ao têrmino da gestão, deverão ser apre
ciadas pelo Tribunal de ContaS da União, por ocasião do 
julgamento das contas dos administradores e demais res
ponsáveis por bens e valores públicos. 

Art. 4'1 Os atuais ocupantes de cargos mencionados 
no art. 19 desta lei deverão prestar as declarações de bens 
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 
sua publicação, 

Art. 5'1 A falta de declaração de bens importarâ em 
crime de responsabilidade. 

Art. 6<1 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7'1 Revogam-se as disposições em contrârio, es
pecialmente a Lei n<1 6.728, de 22 de novembro de 1979. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.728, 
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979 

Institui a obrigatoriedade de declaração de bens 
para o exercício de cargos ou funções em empresas 
públicas ou assemelhadas. 

Art. 1'1 h obrigatória, no âmbito federal, a apresen
tação de declaração de bens para quem assumir cargo ou 
função a nível de Direção ou de Conselho, em empresas 
públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia 
mista ou em qualquer tipo de sociedade onde o poder 
público possua mais de cinqUenta e um por cento de 
ações ou de cotas de participação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 2'1 Ao término da gestão, o Diretor ou Conse
lheiro apresentará nova declaração de bens de que cons
tem a origem e as mutações patrimoniais ocorridas no 
curso de função ou cargo exercido. 

§ 1'1 Na hipótese de renúncia ou afastamento do car
go,ou função, a declaração de bens serâ feita nos dez dias 
subseqllentes em que se verificar o desligamento. 

§ 2'1 A falta de declaração de bens importará em cri
me de responsabilidade, nos termos da lei. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor da data de sua 
publicação. 

Art. 4'1 Revogam-se as disposições em contrârio. 

( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 77, de 1986 

(N<1 5._131/85, D!l Casa de origem) 

Altera o art. 102 da Lei n<1 5.108, de 21 de se
tembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 O art.-102 da Lei n95,l08, de21 de setembro 

de 1966- Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar 
acrescido de um parágrafo, a ser numerado como§ 2'1, 
passando o atual parágrafo único a§ 1'1, na forma abai
xo: 

"Art. 102. . ............................ . 
§ }'1 No caso de não ser possível identificar o 

condutor infrator, a responsabilidade pela infração 
recairá sobre o proprietário do veículo, desde que a 
repartição competente lhe encaminhe, no prazo má
ximo de 10 (dez) dias, o auto de infração correspon
dente. 

§ 29 Toda infração de trânsito deverá obrigã.to
riamente, rio prazo máxímo de 10 (dez) dias, serre
gistrada no prontúáiiõ-do motortsta irifrator." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.108, 

DE 2l DE SETEMBRO~DEJ966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

CAPITULO XI 
_Das_ Infrações 

Art. 102. Aos condutores caberá a responsabilidade 
pelas infrações decorrentes de atas praticados na diieção 
dos veículos. 

Parágrafo único. No caso de não ser poss(vel identi
ficar o condutor infratOr, a responsabilidade pela in
fraçào recairá sobre o proprietário do ve(culo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Transportes, Comwifcações e Obrâs Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 78, de 1986 

(N9 1.945/83, na Casa de origem) 

Inclui o fotógrafo autónomo no Quadro de Ativida
des e Profissões a que se refere o art. 577 da Consoli
daç-ão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n~' 5.452, de 1'1 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica incluída no Quadro de Atividades e 
Profissões a que se refere o art. 517 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<1 5.452, de 
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}9 de maio de 1943, c_omo categoría diferenciada, a ativi
dade de fotógrafo autónomo. 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
_cação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n<1 5.452, 

de 19 de maio de 1943.) 

TITULO V 
Da Organização Sindical 

CAPITULO 11 

Do Enquadramento Sindical 

Art. 577. O quadro de atividades e profissões em vi
gor fixarâ o plano básico do enquadramento sindical. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 79, de 1986 

(N<1 5.217/85, na Casa de origem) 

Considera Património Histórico Nacional 
a cidade de Ubatuba, no Estado de São Paulo, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica considerada Patrimônio Histórico Na
cional a cidade de Ubatuba, no Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, a referida ci~ 
dade deverá integrar a programação e o orçamento dos 
órgãos públicos federais que tratam da preservação do 
património histórico-cultural e da administração do tu
rismo no País. 

Art. 2'1 Esta lei entra em vigor na -data de sua publi
cação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 
{À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 80, de 1986 
(N<1 7.162/86, na Casa de origem) 

Determina a obrigatoriedade do pagamento de in
denização aos Estados, Territórios e Municípios pelos 
titulares de direitos minerários. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os titulares de direitos minerârios, outorga
dos na conformidade do que dispõe o Decreto-lei n9 
227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração, 
que realizem operações de extração de substâncias mine
rais no território nacional, para fins de aproveitamento 
econõmico, ficam obrigados ao pagamento de uma inde
nização aos Estados, Territórios e Municípios onde se 
localize a área objeto dos trabalhos de mineração. 

Art. 29 A indenização de que trata esta lei corres
ponderá a 5% (cinco por cento) do valor das substâncias 
minerais extraídas, no local da extração, calculado se
gundo os critérios estabelecidos no art. 7'1, do Decreto
lei n<1 1.038, de 21 de outubro de 1969, cabendo 4,5% 
(quatro e meio por cento) aos Estados e Territórios e 
0,5% (meio por cento) aos Municlpios. 

Parágrafo único. Da parcela atribuída aos Estados e 
Territórios, 2,5% (dois e meio por cento) serão aplicados 
no combate à erosão e em trabalhos de recuperação do 
solo e de plantio de vegetação adequada nas âreas afeta
das pelas atividades de mineração e 1% (um por cento), 
no reaparelhamento da infra-estrutura portuãria, me
diante convênio com a Empresa de Portos do Brasil S.A. 
- PORTOBRÁS. 

Art. )Q. O pagamento da indenização devida será 
efetuado trimestralmente. 
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Art. 4~' O Poder Executivo 1-egutarrien-tará eSta lei i-lõ 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 1.038 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Estabelece normas relativas ao Imposto Único 
sobre Minerais e dâ outras providências. 

Art. 7<~ ConstitUi valor tributável: 
I - nos casos dos minérios de ferro e de manganês, o 

valor industrial do minério na ocorrência do fato gera
dor, traduzido, respectivamente, por percentuais do 
preço médio F'OB do ano anterior, fixados pelo Minis
tério da Fazenda, ouvido o Ministério das Minas e Ener
gia; 

II- no caso de carvão mineral, o preço de venda fixa
do pelo Governo Federal, deduzido o valor correspon
dente às cotas do imposto atribuídas à União e aos Esta
dos, na parte referente ao carvão destinado às usinas ge
radoras de energia elêtrica; 
III- no caso de substância mineral consumida, trans

formada, utilizada ou beneficiada pelo próprio titular da 
jazida, ou remetida a outre estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica ou firma com a qual mantenha relações 
de interdependência, ci seu valor industrial na ocorrência 
do fato gerador; 

IV - nos casos nã.o previstos nos itens precedentes, o 
preço da operação de que decorrer o fato gerador, incluí
das as despesas acessórias debitadas ao comprador ou 
destinatário, salvo as de transporte e utilização de porto 
e seguro, efetivamente despendidas ou pagas, nas con
dições e limites fixados em regulamento, quando escritu
radas em separado. 

§ J9. Para efeito do inciso III deste artigo, considera
se valor industrial o somatório das despesas diretas e in
diretas das operações de lavra e beneficiamento, acresci
das das parcelas de lucro atribuidas às citadas operações. 

§ 29 0- Ministério da Faiendã poderá permitir o 
lançamento do tributo a posteriori ou por estimativa nas 
condições em que especificar. 

a) quando o valor tributável de qualquer substância 
mineral só puder ser conhecido após o fato gerador; 

b) quando o local e as característicaS--da lavra, carre
gamento ou transporte de substâncias mínerais impõssi
bilitarem ou dificultarem a extraÇão de nota fis-car.---- -

§ 39 Quando as jazidas de minérios de ferro Ou mau
ganês apresentarem condições que dificultem a aplicação 
do disposto no inciso I, poderá o Ministério da Fazenda, 
ouvido o Ministério das Minas e Energia, adotar o cri
tério constante dos incisos III e IV deste artigo. 

(Às ComiSSões de Minas e Energia, de Transpor
tes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 81, de 1986 

(N9 4.814/84, na Casa de origem) 

Introduz dois parágrafos ao art. 626 da CL T, fi
xando a competência dos sindicatos para exercer a 
fiscalização das normas de proteçio ao trabalho. 

O Congresso Nacíorial decreta: 

Art. 19 O art. 626 da Consolidação das .Leis do Tra
balho- CLT, passa a vigorar acrescido de dois parágra
fos, com a seguinte redação: 

"Art. 626. 
§ 19 São também competentes para promover a 

fiscalização das normas de proteção ao trabalho os 
delegados dos sindicatos de classe devidamente cre
denciados para tanto, observando-se o seguinte, no 
exercício da delegação: 

T - verificada a ilegalidade ou irregulã."iíáaàe no 
cumprimento das normas de proteção ao trabalho, 
o representante sindical lavrará auto de infração, 
atendido o disposto no art. 629; - --

11 -lavrado o auto de infração, será o mesmo 
imediatamente encaminhado à Delegacia Regional 
do Trabalho competente, para efeito da instauração 
do processo administrativo. 

§ 29 Para efeito da verificação da regularidade 
da delegação dada nos termos deste artigo, os sindi~ 
catas fornecerão, mensalmente, à Delegacia Regio
nal do Trabalho de sua área de atuação, a relação 
dos fiscais que haja credenciado." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em cOiltrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de J9 de maio de 1943. 

TITULO VII 

Do Processo de Multas Administrativas 

CAPITULO I 

Da Fiscalização, da Autuação e da 
Imposição de Multas 

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do 
Ministério do Trabalho, ou àquelas que exerçam funções 
delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das nor
mas de proteção ao trabalho. 

Art. 630. Nenhum agente de inspeção poderã exer
cer as atribuições do seu cargcrsem·exibir a carteira de 
identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida 
peta autoridade competente. 

§ f9 É proibida a outorga de identidade fiscal a 
quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou 
funÇão, a" exercer ou pr.aticar, no âffibito era legislação 
trabalhista, atas de fiscalização. 

§ 29 A credencial a que se refere este artigo deverã 
ser devolvida para inutitização, sob as penas da lei, em 
casos de provimento em outro cargo pó.blico, exone

- -ração ou demissão, bem como nos de licenciamento por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias e de suspensão do 
exercício do cargo. 

§ 39 O agente da inspeção terá livre acesso a todas as 
dependências dos estabelecimentos sujeitas· aó regliri.e áa 
legislaçãO trabalhista, sendo as empresas, por seus diri
gentes ou prepostos, obrigadas a prestar-lhes os esc!are
ciiTientos necessários ao ·desempenho _de -suas atribuições 
legais e a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer docu
mentos que digam respeito ao fiel cumprimento das nor
mas de-pfóteção ao trabalho. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 82, de 1986 

(N9 1.561/83, nB Casa de origem) 

Dispõe sobre atos relativos aos servidores públicos 
civis da União, dos Estados e Municípios, em período 
eleitoral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam vedados e considerados nulos de ple

no direito, não gerando obrigação de espécie alguma 
para a pessoa jurídica interessada, nem nenhum direito 
para o beneficiário, os a tos que, no páíodo compreendi
do entre os 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anterio
res ao da data das eleições e o término do mandato do 
Presidente da República, do Governador ou do Prefeito, 
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importem em nomear, contratar, designar, readaptar, 
demitir, exonerar ou transferir servidor público, regido 
piYr estatuto ou pela CLT, ou proceder a quaisquer ou
tias fOfmas de provimento na administração direta e nas 
autarquias, sociedades de economia mista e empresas 
públiCas da União, dos Estados e dos Municípios. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste arti* 
gó a- nomeação de candidatoS aprovados em concurso 
público, desde que homologado até 1 (um) ano antes das 
eleições, bem como a dem~~ão por justa causa ou falta 
grave apurada em inquérito administrativo e somente 
após a decisão final da justiça. 

Art. 29 O atraso, por qualquer motivo, da publi
cação do jornal oficial relativo aos 30 (trinta) dias que 
antecedem o prazo inicial a que se refere o art. 19 desta 
lei implica nulidade automática dos atas relativos a pes-
soal, nele inseridos. 

Art. 39 A infringência a qualquer das disposições 
desta lei implica pena de 1 (um) ano de prisão ou multa 
de 100 (cem) a 500 (quiilhentos) salários mfnimos, ajUízo 
da Justiça Eleitoral. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário. 

(;4s Comissões de Consiiiu{ção e"fustiça e de Ser
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 83, de 1986 

(N~> 1.476/83, na Casa de origem) 

Institui o dia 23 de junho como o uoia Olímpico" 
e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o dia 23 de junho instituído como o 

"Dia Olímpico". --
Parágrafo único. Nessa data promover-se-ão, sem

pre que possível e sob o patrocínio do Comitê Ulímpico 
Brasileiro, espetáculos esportivos que, de qualquer mo
do, comemorem o transcurso da efeméride. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Educação e CultUTa e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 84, DE 1986 

(N9 4.799/84, na Casa de origem) 

Reduz o prazo para o pagamento de salário!!. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O parágrafo único do art. 459 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n~' 5AS2, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a se
guinte redaçào: 

"Art. 459. 
Parágrafo único. Quando o pagamento houver 

sido estipulado por mês, deverâ ser efetuado, o mais 
tardar atê o último dia útil do mês vencido. Quando 
houver sido estipulado por quinzena ou semana, de
verâ ser efetuado até o último dia útil da quinzena 
ou da semana." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 

}9 de maio de 1943) 

TITULO IV 
Do Contrato lndividu~l de Trabalho 
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CAPITULO II 
Da Remuneração 

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja 
a modalidade-do trabalho, não deve ser estipulado por 
período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a 
comissões, percentagens e gratificações. 

Parágrafo úriiCo. Quando o pagamento houver sido 
estipulado por mês, deverâ ser, efetuado, o mais tardar, 
atê o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido. 
Quando houver sido __ estipulado por quinzena ou sema~ 
na, deve ser efctuado até o quinto dia útil. 

(Às Comissões de Constituiçao e Justiça e de Le~ 
gislação SoC{ãl.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 85, de 1986 
(N9 3.137/84, na Casa de origem) 

O~Cclara de utilidade pública a Associação São Pe
dro de Pesquisas Científicas, com sede em São Paulo, 
no Estado de São Paulo. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. li' Fica declarada de utilidade pública a Asso~ 

ciaç5.o São Pedro de Pesquisas Científicas, com Sede em' 
São Paulo, no Estado de São Paulo. 

Art. 2~' Esta lei .entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

(Às ·comls.ÇõeSâeAjjriCuitura e de Ffiii:ill.-ças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 86, de 1986 

(N~'2.388/83, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 1"' 
de maio de 1943, para assegurar maior autonomia de 
trabalho aos membros das Comissões Internas de Pre
venção de Acidentes - CJPA. 

O Congresso Na cio-na] decreta: 
Art. l~' Os arts. 163, 164 e 165 da Consolidã_ção -das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei nl' 5.452, 
de I~' de maio de 1943, passam a vigorar com i seguinte 
redação: 

. "Art. 163. Em toda empresa com mais de 150 
(cento e cinqUenta) empregados, será obrigatória a 
constituição de CorriTs_São Interna de Prevenção -de 
Acidentes - CIPA, de conformidade com ins
truções expedidas pelo Ministério do Trabalho. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho re~ 
gulamentará as atribuições, a coinposiÇãO e o fun
cionamento da CIPA. 

Art. 164. Cada CIPA será composta de repre
sentantes da empresa e dos empregados, de acordo 
com os critérios que vierem a ser adotados na regu~ 
lamentação ·de que trata o parágrafo único do artigo 
anterior. 

§ {9 Os represertta:ntes dos empregadores, titu~ 
lares e suplentes, serão_ por eles designados. 

§ 29 Os representantes dos empregados, titula~ 
res e suplentes, serão eleitos em escrutíniO secreto, 
do qual participem, independentemente de ftliação 
sindical, exClusivamente os empregados iriteressaM 
dos. 

§ 39 As eleições de que trata o parágrafo ante~ 
rior serão convocadas com a_ antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias da data designada para a sua 
realização. O sindicato da categófia pri:ifissíonal in
teressada deverá ser notificado sobre as elei..;ões du
rante os primeiros 5 (cinco) dias da convocação aci
ma referida. 

§ 41' As mesas coletoras __ e apuradoras serão pre
sididas por elementos designados pelo sindicato da 
categoria profissional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 59 O mandato dos membros eleitos da CIPA 
terá a duração de f (J,Jm) ano, permitida a reeleição. 

§ 6~' O empregador designará, anuatmente, 
dentre os seus repreSentantes, o presidente dá CIPA,
e os empregados elegerão, dentre eles, o vice
presidente. 

Art. 165. Os membros da CIPA, representan
tes dos empregados, serão afastados de suas funções 
na empresa e terão acesso a todos os locais e infor
mações necessários ao bom desempenho de suas 
ãlribuições. 

Parágrafo único. Fica vedada a dispensa de em
pregado, a partir do momento do lançamento de 
sua candidatura a cargo de representante da CIPA 
até I (um) ano após o final de seu mandato, caso 
seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer 
fãltã grave devidamente apurada nos termos desta 
Consolldação." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDACÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
11' de maio de 1943.) 

TITULO II 

Das normas gerais de tutela do trabalho 

CAPITULO V 

(De acordo com a Lei n9 6.514, de 22MI2-77) 

Da segurança e d~ medicina do -t~abalho 

SEÇÃO lU 

Dos órgãos de segurança e de medicina 
do trabalho nas empresas 

Art. 162. As empresas, de acordo com normas a se
rem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão 
obrigadas a manter serviços especializados em segurança 
e em medicina do trabalho. · 

Pa~ágrafo úni-~o. _ As normas a qu~_-se re_f~te est~ arti
go estabelecerão: 

a) classificação das empresas segundo o número de 
empregaaos-e a natureza do risco de suas atividades; 

b) o número mlnimo de profissionais especializados 
exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se 
cliiSSiiique;-na-Torma da alínea anterior; 

c) a qualificação exigida para os profissionais em 
questão e o seu regime de trabalho; 

d) as demais características e atribuições dos serviços 
esr?eCializadOs em segurança e erri medici!la do trabalho, 
nas empresas. 

ArL 163. Será obrigatória a constituição de Comis
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de con~ 
forfriidade com instruções expedidas pelo Ministério do 
Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas 
especificadas. 

Parágrafõ único. O Ministério do Trabalho regula
mentará as atribuições, a composição e o funcionamento 
das CIPA. 

Art. 164. Cada CIP A será composta de representan~ 
tes da empresa e dos empregados, de acordo com cri
térios que vierem a ser adota:doS na reg-ulamentação de 
que trata o parágrafo único do artigo anterior. 

§ I~' Os representantes dos empregadores, titulares e 
suplentes, serão por eles designados. 

§ 29 Os representantes dos empregados, titulares e 
suplentes, serão eleitos _em escrutínio secreto, do qual 
participem, independentemente de- filiaçãO sindicif, ex
clusivamente os empregados interessados. 

§ 3~'- O mandato dos m_embros eleitos da CIPA terá a 
duração de I (um) ano, permitida uma reeleição. 

§ 49 O disposto no parágrafo anterior não se aplica: 
rá ao membro suplente que, durante o seu mandato, te-
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nha participado de menos da metade do número de reu
niões da CIPA. 

§_ 5? O empregador designará, anualmente. dentre os 
seus representantes, o Pr-esidente da CIPA e os empregaM 
dos_l.!lt:gerào, dentre eles, o Vice-Prcsidentc. 

Art. 165. Os titul<ues da reprcsentaçi:io dos empre
gados nas CIPA não poderão sofrer despedida arbi~ 
tr:.íria, entendendo-se como tal a que não se fundar em 
motivo disciplinar, técnico, económico ou financeiro. 

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao 
empregador, em caso de reclamação à Justiça do Traba
lho, comprovar a existência de qilalquer dos motivos 
mendonaUos neste artigo, sob pena de ser condenado a 
reitegrar o empregado. 

(Às Comisiõi!s de ConstTtUicão e Justiça ·e âe Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 87, de 1986 

(N9 5.329/85, na Casa de origem) 

Considera Patrimônio l--listôrico Nacional a cidade 
de Cametá, no Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Fica considerada Patrimônio Histórico Na

cional, a cidade de Camctá, no Estado do Pará. 
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, fica o PoM 

dcr_Executi:vo autorizado a integrar a referida cidade na 
programação dos órgãos públicos federais que tratam da 
preservação do patrimônio hbtórico-cultural c da admi
nistração dQ turismq JJO .Pais. 

Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publí~ 
caç1io. 

Art. 39 Revogam~se as disposições cm contrário. 

(À Comissão de Educa('ÕO e Cultura.; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 88, de 1986 

(NI' 6.101/85, na Casa de origem) 

Acrescenta parágmfo único ao art. 18 da lei que 
regula a ação popular. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art. 1<:> 0art.l8daLeinl'4,717,de29dejunhode 

1_965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágfafo" ú
nico: 

'"Art. 18. 
Parágrafo único. A sentença que declarar a nuM 

lida_de _ou a anulação do_ato reporá a coisa em seu 
estudo anterior." 

Art. 29 Esta 16i entra em vigor na data de sua publi~ 
caç_ão. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1985 

Regula a Ação Popular do Processo 

Art. 18. A sentença terá eficácia de· coisa julgada 
oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a açào 
julgada improcedente por deficiência de proYa; neste ca
so, qu<.llquer cidudão poderá intentar contra açào com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

Art. 19. Da sentença que concluir pela improcedên
cia ou pela curéncin da ação, recorrerá o juiz ex officio, 
mediante simples declaração no seu texto, da sentença 
que julgar procedente o pedido caberá apelação volun~ 
tári<l, com· efeito suspensivo. 

§ l~' Das decisões interlocut6rias poderão ser inter
poStos os recursos previstos no "Código de Processo Ci
vil". 

§ 21' Das decisões proferidas contra o autor popular 
e suscetíveis de recurso, poderão recorrer qualquer cidaM 
Uão e o representante do Ministério Público. 

(À Comissão de ConJtituiçào e Justíca./ 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 89, de 1986 

(N'i' 647/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a permissão de misturar outras fari
nhas de origem l'egetal à farinha de trigo, e dá outra!J 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Fica permitida a mistura de outras farinhas 

de origem vegetal à farinha de trigo destinada ao consu
mo público. 

Art. 21' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação, 
di'spondo especialmente sobre os percentuais permitidos 
de mistura em cada produto_ derivado de farinha de trígo 
e sobre a fiscalização relativa ao cumprimentõ da medi
da aqui estabelecida. 

Art. 31" Es.ta lei entra em vigor na data de sua publl
cação. 

Art. 41' Revogam~se as disposições em contrário:--

( À Comissao de Economia) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 90, de 1986 

(N9 4.099/84, na Casa de origem) 

Modifica a redação do art. 71 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprolada pelo Decreto~lei n" 5.452, 
de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 O art. 71 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto~lei n9 5.452, de {9 de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo. cuja 
duração exceda de 6 (§~s)_hQIªs.._ _ç_ obrigatória a 
concessão de_unl intervalo para repouso ou alimen
tação, o qual serã no mínimo de 2 (duas) ho_ras e, 
salvo acordo_ escrito ou contrato coletivo em con
trãrio não poderá exceder de 3 (três) horas." 

Art. 29' Esta lei entra em vigor na data de suã publi
caçi"io 

Art. J9 Revog«m-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n9 .5.452, 
de J9 de maio de 1943) 

TITULO 11 
Das Normas Gerais de Tutela de Trabalho 

CAPITULO li 
Da Duração do Trabalho 

· · · · · · · · · ·· ·· sÊó:o ·íri .. ···· · · · · · · · ... ··• 
Dos Períodos de De-scanso 

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja du
ração exceda de 6 (seis) horas, ê obrigatória a cxoncessão 
de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual se
rã no mínimo de I (Uffia) hOi-a e, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não pódei-á exceder de 2 
. (duas) horas. 

§ 19 Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, se
rá, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) 
minutos quando a duração ultrapassar4 (quatro) horas. 
* 29 Os intervalos de descanso não serão computa

dos na duração do trabalho. 
* J? O limite mínimo de 1 {uma) hora para repouso 

ou ref~ição poderá ser reduZido por ato do Miii.istro dõ 
Trabalho, quando ouvido o Departamento Nacional de 
Segurança c Medicina do Trabalh0, se verificar que o es~ 
tabelecimento atende integralmente às exigências conccr-

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll) 

nentes li organização dos refeitórios, e quando os respec
tivos emprega 

(À.\· Comi.ç.1·iJes de Constituição e Justiça e deLe-
gislação Social.) · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 91, de 1986 

(N9 1.894/83, na Casa de origem) 

Toma obrigatória a inclusão de espetáculos musi
cais ao t~ho nas casas de dhersão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]<.> As casas de diversão noturna e estabeleci~ 
mentos similares, que transmitam internamente músicas 
gravad:.~s, íncluirão em seus programas, diár'ios ou sema
nais, e$petáculos ao vivo com_ a. duração mfnima de 25% 
(vinte e cinco por cento) de seu horário de funcionamen
to. 

Art. 29 A fiscalização das normas estabelecidas nes
ta lei e em sua regulamentação fica atribuída às autorida~ 
des competentes em cada Estado, Distrito Federal e nos 
Territórios para fiscalização das diVersões públicas, bem 
como às entidades de proteção aos direitos autorais. 

Art. 39 A infração a esta lei será punida com a pena 
de multa, no valor de I (um) a 10 (dez) salários de refe
rêncía, sem prejuízo de outras sanções administrativas. 

Art. 4<.> O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, após a data de sua publi
cação_. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cuçào. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

{Às Comissões de Educação e Cultura e de Fi
lwnças.) 

PROJETO OE LEI DA CÁMARA 
N• 92, de 1986 - Complementar· 

(N9 20i/84- Complementar, na Casa de orig~~) 

Inclui os Municípios de Cascavel e Pacajus na re~ 
gião metropolitana de Fortaleza, alterando o § 89 do 
art. 1<.> da Lei Complementar n? 14, de 8 de junho de 
1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 0§89doart.l9daLeiComplementarn914, 

de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a segUinte re
daçào: 

••Art. (9 

§ 89 A região metropolitana de Fortaleza 
constitui~se dos Municípios de: Fortaleza, Aquiraz, 
Cascavel, Caucaia, Maranguape, Pacajus e Pacatu~ 
ba. 

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 39 Revo_gam-se as disposiç?íes em_ con~ 
trário." -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 14, 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estl!.belece as regiões metropolitanas de São Pau
lo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Sabador, 
Curitiba, Belém e Fortaleza. 

O Presidente da República: 
faço _§aber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a_ seguinte lei complementar: 
Art. 19 Ficam estabelecidas, na forma do artigo 164, 

da Constituição, as regiões metroPolitanas de São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curiti
ba., Belém e Fortaleza. 
___ § (9 A região metropolitana de São Paulo constitui~ 
se dos municípios de: 

Terça-feira 5 2555 

São Paulo, Arujâ, Barueri, Birítiba~Mírim, Caieiras, 
Cajamar, Caro.picuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Fran
co da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da 
Serra, Itapevi, Itaquaquec_etuba, Jandira, Juquitiba, 
Maiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora de 
Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Salesôpolis, So.nta Isabel, Santana de Parnaíba, Santo 
André, Sào Bernardo do Campo, São Caetano dO- SUl, 
Suzano e Taboão da Serra. 

§ 2'-' A região metropolitana de Belo Horizonte 
constitui-Se dos municípios de: 

Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibiritê, La
goa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ri
beirão das Neves, Rio Acima, Sabarâ, Santa Luzia e 
Vespasiano. 

§ J9 A região metroplitana de Porto Alegre 
constitui-se dos municípios de: 

Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Born, 
Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravatai, Guaíba, 
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia 
do Sul e Viamão. 

§ 49 A região metropolitana de Recife constitui-se 
dos municfpios de: 

Recife, Cabo, lgarassu, Itamaracã, Jaboatão, More
no, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. 

§ 59 A região metropolitana de Salvador constitui-se 
dos municípios de: 
~Salvador, Camaçari, Candeias, ltaparica, Laura de 
Freitas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera 
Cruz. 

§ 69 A região- metropolitana de Curitiba constitui-se 
dos municípios de: 

Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucâria, Bocaiúva 
do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, 
São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Campina 
Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa No~ 
v a. 

~ 79 A região metropolitana de Belêm constitui~se 
dos municípios de: 

Belém e Ananindeua. 
§ 89 A região metrop-olitana de Fortaleza constitui~ 

se dos municípios de: 
Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aqui~ 

raz. 
§ 99 O valor do salário mínimo dos municípios inte-

grantes de uma região metropolitana será igual ao vigen
te na Capital do respectivo Estado. 

Art. 29 Haverá em cada região metropolitana um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo Governador do 
Estado, e um Conselho Consultivo, criados por lei esta~ 
dual. 

§ }9 O Conselho Deliberativo contarâ em sua com
posição, alêm do Presidente, com 5 (cinco) membros de 
reconhecida capacídade técnica ou administrativa, um 
dos quaís será o Secretário-Geral do Conselho, todos no
meados pelo Governador do Estado, sendo um deles 
dentre os nomes que figurem em lista tríplice organizada 
-pelo Prefeito da Capital e outro mediante indicação dos 
demais municfpios integrantes da região metropºlitana. __ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Mu
nicipios.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 93, de 1986 

(N9 2.033/83, na Casa de origem) 
Dispõe sobre a venda de imóveis re-sidenciais da 

União, situados na área urbana de Boa Vista, Rorai
ma, e dá_ outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Governo do Território Federal de 
Roraima autorizado a vender os imóveis residenciais de 
propriedade da União, situados na área urbana da cida
de de Boa Vista, Roraima, ocupados por servidores 
públicos do Território sob o regime estatutârio ou da 
ConSolidação das Leis do Trabalho, reclassificados de 
conformidade com a Lei n9 6.550, de 5· de julho de 1978. 
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Art. 21' A venda dos imóveis de que trata o artigo 
anterior efeffv'a·r:se~á ao cUsto de construção, corrig'ido 
monetariamente, de acordo com o índice _de ·variaçãO -dO 
valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, até o mês da assinatura do contrato de com
pra e venda, depredado, ou então de avaliação feita por 
perito da Caixa Econôrilica FederaL -

Art. 3~' O pagamentO poderá ser feito-à Vista ou effi 
pre.c;tações mensais e consecutiVaS. 

Parágrafo único, Na venda em prestações, o prazo 
de amortização total do débito não poderá ultrapassar a 
15 (quinze} anos. 

Art. 49 Sobre o saldo devedor incidirá correção mo
netária, calculada anualmente na mesma proporção do 
aumento de salário concedido para os servidores públi
cos do Território, 

Art. 59 Os im{)veis prometidos à venda nos termos 
desta lei não poderão ser alienados, ou transferidos os 
direitos, pelos adquirentes, antes de transcorridos 5 (cin
co) anos, contados da data da assinatura do contrato de 
compra e venda. 

Parágrafo único. A alienação e a cessão de direitos 
quando permitidas, farMseMão preferencialmente a serví
dores públicos do Território, sob os regimes especificaM 
dos no art. }I' desta lei. 

Art. 6~' O servidor público do Território que adquiM 
rir iritóve[ de conformidade com esta lei, não poderá -
nem seu cônjuge- adquirir outro, na mesma localidade, 
financiado pelo Governo ou pelo Sistema Financeiro da 
Habitação. 

Art. 7~' Os recursos provenientes da venda dos imó
veis de que trata esta lei constituirão receita da União, 
recolhida à Caixa Econômica Federal, destinada ao fi
nanciamento de novas moradias para os servidores 
públicos do Território. 

Art. 8~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9~' RevogamMse as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.550, DE 5 DE JULHO DE 1978 

Estabelece diretrizes para a classificação de carM 
gos, empregos e funções do Serviço Civil dos Terri
tórios Federais, e dâ outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. l~' A classificação de cargos, empregos e 
funções do Serviço Civil dos Territórios Federais, excluí
do o de Fernando âe Noronha, obedecerá às diretrizes 
estabelecidas na presente lei. 

Art. 2~' Os_ cargos serão classificados como de provi
mento em comissão_ e de provimento efetivo: as funções, 
com_o de confiança e os empregos, c_omo permanentes, 
enquadrandoMse, basicamente, nos seguintes Grupos: 

De provimento em comissão ou de confiança: 
I - Direção e Assessoramento Superiores; 
II - Direção e Assistência Intermediárias. 
De provimento efetivo: 
III - Tributação, Arrecadação e Fiscalização; 
IV - Polícia Civil. 
De empregos permanentes: 
V -Outras Ativldades de Nível Superio"r; 
VI - Magistério; 
VII - Serviços Auxiliares; 
VIH - Outras Atividades de Nível Médio; 
IX- Serviços de Transporte Oficial e Portaria; 
X - Artesanato. 
Art. 31' Cada Grupo, abrangendo várias atividades, 

segundo a correlação e afinidade, a natureza dos traba
lhos ou o nível de conhecimento aplicados, compreendeM 
rá: 

I - Direção e Assessoramento Superiores: os cargos e 
funções de direção e assessoramento superiores, Cujo 
provimento deva ser regido pelo critêrio de confiança, 
observadas as normas vigentes na Administniçã(f féCie
ral; 
li- Direção e AsSistênda" Intermediárias: as funções 

de direção e assistência intermediárias, CUjo pri:ivimento 
ou exercício deva ser regido pelo critério de confiança e 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

restrito aos ocupantes de cargos ou empregos incluídos 
no Plano de ClassificaçãO dos Territórios Federais; 

III -Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os car
gos com atividades de lançamento, arrecadação e fiscali
zação de tributos da competência dos Territórios Fede
rais; 

1V- Policia Civil: os cargos com atribuições de natu-
reza policial; -

V - Outras Atividades de Nível Superior: os empre
gos permanentes para cujo provimento se exija diploma 
de curso superior de ensino ou habilitação legal equiva
lente; 

VI- Magistério: os empregos permanentes com ativi
dades de magistério de todos os níveis de ensino; 

VII -Serviços Auxiliares: os empregos permanentes 
de ativldades administrativas, quando não de nível supe
rior; 

VIII- Outras Atividades de Nível Médio: os empreM 
gos permanentes para cujo provimentO Se eXija certifica
do de cursos de primeiro ou segundo graus de ensino ou 
habilitação legal equivalente, além de, quando for o caM 
so, curso de especialização; 

IX --Serviços de Transporte Oficial e -POrtaria: Os em- -
pregos permanentes de atividades de transporte oficial 
de passageiros e cargas e de portaria; 
X- Artesanato: os empregos permanentes com ati viM 

dades, principais ou auxiliares, relacionadas com os serM 
viços de artífice em várias modalidades. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com 
tran.sporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, liinpezã e outras assemelhadas serão; de preferência, 
objeto de execução indireta, mediante contrato de acorM 
do com o art. 10, § 7~', do Decreto~ lei n~' 200, de 25 de fe
vereiro de 1967. 

Art. 4Q Outros Grupos, com características pró
prias. diferenciados dos relacioriados no artigo anterior, 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
justificarem as necessidades da Administração Civil dos 
Territórios Federais, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 51' Cada Grupo terá sua própria escala de níveis 
de classificação a ser estaBelecida pelo Póder Executivo, 
atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores: 

1- importância da atividade para o desenvolvimento 
econômico e social do Território Federal; 

II -complexidade e responsabilidade das atribuições; 
III -qualificações requeridas para o desempenho das 

atribuições. 
Parágrafo único. Não haverâ correspondência entre 

os níveis dos diversos Grupos, para qualquer efeito. 
Art. 69 Os vencimentos e salários correspondentes à 

escala de níveis serão fixados em lei. 
Art. 79 A ascensão e a progressão funcionais obede

cerão a critérios seletivos a serem estabelecidos pelo ór
gão Central do Sistema de Pessoal Civil da AdminisM 
tração Federal- SIPEC- associados a um sistema de 
trei!lament~ e qualificação destinado a assegurar a per~ 
manente atualização e elevação do nível de eficiência dos 
servidores. 
- At-C 8~' O Poder Executivo· elaborará e expedirá o 

novo Plano de Classificação de Cargos, Empregos e 
Funções dos Territórios Federais, mediante decreto, ob
servadas as disposições desta Lei. 

ArL 99 A implantação do Plano de Classificação de 
Cargos, Empregos e Funções dos TerritóriOs Federais 
dependerá de: 
1- adoção de medidas para a reforma administrati

va, com base no Decreto-lei n~' 200 de 25 de fevereiro de 
1967, com as alterações posteriores; 
II- estudo qUantitativo e qualitativo-da lotação dos 

órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições de
correntes da providência citada no item anterior; 

JI1 -existência de recursos orçameiltários para fazer 
face às respectivas despesas. 

Art. 10. Os atuais funcionários pertencentes aos 
quadros dos Territórios Federais poderão concorrer, 
sem alteração do respectivo regíme jurídico e nos límítes 
da lotação aprovada, aos Grupos previstos no art. 29 
desta Lei, a serem constituídos de e~pregos permanen
tes, sob o regime da legislação trabalhiSta. 

Parágrafo único. O pessoal de que trata este artigo 
in(egrarâ o quadro permãitente âõs Territórios Federais, 
a ser extintO, progressivamente, mediante supressão au-
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tomâtica dos cargos que vagarem, ressalvados os que se 
destinarem a progressão e ascensão funcionais. 

Art. t 1. Os funcionários públicos federais com 
exercício nos Territórios a serviço destes, e os servidores 
federais ou autárquicos, requisitados na forma da legis
lação em vigor, poderão optar, no prazo de trinta dias, a 
partir- da data em que for aprovada a lotação, pela sua 
inclusão nõ Quadro Permanente do Território em que 
servir, desde que não tenham sido, ainda, enquadrados 
na sistemãtica de classificação de cargos de que trata a 
Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 12. A inclusão de servidores no Plano de Clas
sificação de CargoS de que tr.ata esta Lei; rriedianfe trans
formação ou transposição dos respectivos cargos ou em
pregos, far-se-á simultaneamente em relação a todos os 

-Gfupos de Categorias Funcionais e a todas as unidades 
civis integrantes da organização dos Territór_ios Fede
rais. 

Parágrafo único. Haverá processo seletivo entre os 
ocupantes de cargos e empregos, submetidos à transpo
sição ou transformação, segundo os critérios estabeleci
dos pelo Ministério do Interior, em articulação com o 
Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Adminis
tração Federal- SIPEC. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII do 
Capítulo VII, Título I, da Constituição e, em particular, 
no seu art. 97, as formas de provimento de cargos no Pla
no de Classificação decorrente desta Lei, serão estabeleM 
cidas e disciplinadas mediante normas regulamentares 
específicas, não se lhes aplicando as disposições a respei
tO contidas no Estatuto dos Funcionârfos Públicos Civis 
da União. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange os 
servidores regidos pela legislação trabalhista, 

Art. 14. A atual sistemática de classificação de car
gos é considerada extinta, observadas as disposições des
ta Lei. 

§ I~' À medida que for sendo implantado o novo PiaM 
no, os cargos remanescentes de cada Categoria, classifi
cados conforme o sistema de que trata este artigo, passa
rão a integrar Quadros Suplementares e, sem prejuízo 
das promoções e acesso que couberem serão suprimidos, 
quando vagarem. 

~ 2" O disposto no parágrafo anterior se aplica aos 
empregos permãnentes cujos ocupantes já tenham adqui~ 
rido estabilidade. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

(À Comissão de Financas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 94, de 1986 

(N~' 5.183/85, na Casa de origem) 

Restabelece direito de sen·idores públicos, no caso 
que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i~' Aos servidores da extinta Comissão Federal 
-de Abastecimento e Preços- COF AP, que tenham exer

cido funções de Fiscais, fica assegurado o direito à transM 
posição para a categoria funcional de Inspetor de Abas
tecimento, independentemente da exigência de título 
profissional de nível superior. 

Art. 2" O disposto no art. 19 aplica-se aos servidores 
da Comissão Federal de Abastecimento e Preços- CO
F AP, que tenham exercido as funções. de Agente de FisM 
calizaçào da Superintendência Nacional de Abasteci
mento- SUNAB, nos termos do Decreto n~' 64.715, de 
18 de junho de 1969. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4<> Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA COORDENAÇÃO DAS 

COMISSOES PERMANENTES 
LEI N• 6.877 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1985 

Restabelece direito de servidores públicos, no caso 
que especifica. 

Art. 1'1 ~assegurada aos servidores mencionados no 
art. 41' do Decreto n~> 76.892, de 23 de dezembro de 1975, 
a transposição para a categoria Funcional de Inspetor de 
Abastecimento, independentemente da exigência de títu~ 
lo profissional de nível superior. 

Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 RevogamMse as disposições em Contrário. 

'DECRETO N• 64.715 
DE 18 DE JUNHO DE 1969 

Dispõe sobre o ingresso de pessoal na Adminis
tração Pública Federal e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 19 .ê vedado, na Administração Federal Direta 
e nas Autarquias, o ingresso de pessoal, a qualquer títu
lo, inclusive sob a forma de prestação de serviços me
diante recibo. 

§ 19 Excetuam-se do disposto neste artigo o aprovei
tamento de candidatos aproveitados em concurso e os 
casos de relevante interesse público, limitados a um 
mínimo indispensâvel. 

§ 29 Em qualquer das hipóteses previstas no pará
grafo anterior o ingresso dependerá de prévia e expressa 
autorização do Presidente d~ República, mediante pro
posta encaminhada atravé& do Ministério do Planeja
mento e Coordenação Geral. 

§ 39 A nomeação ou admissão levada a efeito em de
sacordo com o disposto neste artigo é nula de pleno di~ 
reito e acarreta a responsabilidade funcional de autori
dade ou servidor que a autorizar ou realizar. 

Art. 29 Os órgãos de autarquias federais que dis
põem de competência legal para a fixação de níveis de sa
lários ou quaisquer- outras espécies de retribuição dos 
respectivos servidores, deverão, em cada caso, submeter 
as tabelas correspondentes à prévia aprovação do Presi
dente da República, por intermédio do Ministro de Esta
do a que estiver vinculada a autarquia, ouvido o Minis
tério do Planejamento e Coordenação Geral. 

Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. -

Brasília, 18 de junho de 1969; 1489da lndependêncfae 
8J9da República.:--- A. COSTA E SILVA- Luís Antô
nio da Gama e Silva. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 95, de 1986 

(N9 1.594/83, na Casa de- origem) 

Obriga a adição de 10% (dez por cento), no míni
mo, de- farinha de- milho à farinha de trigo, e dete-rmi
na outras providências. 

O Congresso NaCional d~crCta: 
Art. 19 Fica obrigatóriâ a adição de lO% (dez por 

cento), no mínimo, de fari~ha de milho à farinha de tri
go, destinada à fabricação,de pão, biscoitos e massas em 
geral. 

Parágrafo único. O ácr~sciino de que trata este- arti
go será processado nos próprios moinhos de trigo. 

Art. 29 Aplica-se aos infratores desta lei multa de 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), reajustâveis 
nos termos da Lei n9 6.423, de 17 de junho de 1966, 
cobrada em dobro no caso de reincidência. 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentarâ esta lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário. 

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEGISLAÇÃO C!TÀDA 
LEI N"~" 6.423, 

DE 17 DE JUNHO DE 1977 

Estabelece- base- para correção monetária, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 19 A correção, em virtude de disposição legal 

ou estipulação de negócio jurídico, da expressão mone
tária de obrigação pecuiliãria_ somente Poderã ter por 
base a variação nominal da Obrigação ReajustâVel do 
Tesouro Nacional (ORTN). 

§ 19 O disposto neste artigo não se aplica: 
a) aos reajustamentos salariais de que trata a Lei n9 

6.147, de 29 de novembro de 1974; 
b) ao reajustamento dos beneficias da previdência so

cial, a que se refere o§ l9 do art. 19 da Lei n9 6.205, de 24 
de abril de 1975; e 

c) às obrigações contratualmente produzidas nas ope
rações de instituições financeiras. 

§ 2~'> Respeitadas as exceções indicadas no parâgrafo 
anterior, quaisquer outros índices ou critérios de cor
reção monetâria previstos nas leis em vigor ficam substi
tuídos pela variação nominal da ORTN. 

§ 39 Corisiderar-se-á de nenhum efeito a estipulação, 
na vigência desta Lei, de correção monetária com base 
em índice _diverso da variação nominal da ORTN. 

Art. 29 O disposto nesta lei não se aplica aos contra
tos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para 
entrega futura ou a prestar ou fornecer serviços a serem 
produzidos, cujo preço poderá reajustar-se em função do 
custo de produção ou da variação no preço de insumos 
utilizados. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 96, de 1986 

(N9 3.839/77, na Casa de origem) 
Dispõe- sobre os depósitos judiciais feitos perante a 

justiça federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os depósitos judiciais, salvo os relativos às 

ações trabalhistas, da competência da justiça federal, in
clusive os julgados pela justiça dos Estados nos termos 
do§ 39 do art.-125 da Constituição Federal, serã9 feitos 
em caderneta de poupança, em nome do órgão ou enti
dade pública parte no processo e do depositante. 

Pa_rág_rafo único. O levantamento dos depósitos judi
ciais e dos acrêscimos decorrentes da aplicação, sobre 
eles, da correção monetária e dos juros será feito me
diante alvará judicial. 

Art. 29 Os Chefes das Secretarias das Varas da Jus
tiça Federal, a requerimento da parte interessada, deferi
do pelo Juiz da causa, promoverão, mediante alvará 
para tanto expedido, a transferência dos depósítos judi
ciais_ relativos a processos pendentes, depositando os res
pectivos valores, no prazo máximo de 48 (quarenta e oi
to) horas da expedição do respectivo alvará, em caderne
ta g~ poupança,_~a forma prevista no artfgo anterior. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
Cd.Ção. 

Art. 49 Kevogam-se as disposições em contrário. 

(Às_ Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 97, de 1986 

(N9 5.002/85, na Casa de origem) 
Erige- à condição de Monume-nto Histórico Nacio

nal a cidade de Vigia, no Estado do Pará. 

Q Congresso Nacional decre~; 
Art. J9 Fica erigida à condição de Monumento His~ 

tórico N~cional a cidade de Vigia, no Estado do Parâ. 
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Art. 29- A Fundilc;ão Nacional Pró~Memória, no 
prazo de 60 (sessenta) dias_ a contar da entrada em vigor 
desta lei_,_adotará_ as providências necessárias para apre-:_ 
servação do património histórico-cultural e para a admi
nistração do Monumento Histórico Nacional de Vigia. 

A rt. J9 Esta lei entra em vigor n-a data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

(À Comissão de Educação e Culturiz.) 

PROJE:TO DE LEI DA CÂMARA 
N• 98, de 1986 

_ (N9 2.74~/83_, na Casa de- orig_em) 
Revoga a Lei n9 7.13~, de 7 de novembro de 1983, 

que "altera a redação do § 29 do art. 72, da Lei n9 
5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional 
de Trânsito''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica revogada a Lei n9 7 .138, de 7 de no

vembro de 1983, e restaurada a redação dada pela Lei n9 
6.731, de 4 de dezembro de 1979, ao art. 72 da Lei n9 
5 .l 08, de 21 de setembro de 1966 - Código N acíonal de 
Trânsito. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 7.138, 

DE 7 DE NOVEMBRO DE 1983 
Altera a redação do§ 29 do art. 72 da Lei n9 5.10,fJ, 

de- 21 de se-tembro de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. '"' O &29 do art. 72 da Lei n95.108, de2l de se

tembro de_l966- Código Nacional de Trânsito, passa a 
vigorar com a seguinte redaç~o. 

"Art. 72. . ......... -.•..•... ··•··•--··~·· 
§ I• ............................... , •• 
S 29 O exame de sanidade física e mental terâ 

caráter eliminatório e deverá ser renovado a cada 
quatro anos, e· para as pessoas de mais de sessenta 
anos de idade, a cada dois anos, coincidindo seu 
vencimento, em qualquer das hipóteses, com o dia e 
mês de nascimento do candidato." 

Art. 29 O Poder ExecutiYo, ouvido o Conselho Na
cional de Trânsito, regulameritarã eSta lei no prazo de 
sessenta dias. 
cu~~-· 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília. 7 de nq_YIDJlhrp g~~~~..i. 1629 da Independên

cia e 959 da Kepilblica - JOÃO FIGIJEllll!:Óó" -
lbrahim Abi-Ackel - Cloraldino Soares Severo - Wal~ 
dyr Me-ndes Arcoverde. 

LEI N• 5 .108, 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

(Código Nacional de Trânsito) 

Art. 72 Os exames para obtenção da Carteira Na· 
cional de Habilitação serão os seguintes: 

a) de sanidade fisica e mental, a cargo de mêdicos do 
serviço médico oficial de trânsito ou por ele credencia-
dos· · 

b) escrito ou oral, versando sobre leis e regulamentos 
de trânsito; 

c) prática de direção na via pública. 
§_I~ Par~ os condutores de categoria profissional 

eXigir-se=-a,- ainda, a prova de conhecimentos técnicos de 
veículos. 

§ 29 O exame de sanidade física e mental terá caráter 
eliminatório e deverá ser renovado cada quatro anos, 
para pessoas de mais de sessenta anos, cada dois anos. 

§ 3"' Os exames serão padronizados para todo o País 
e para cada categoria de condutor. 

§ 49 As provas de direção na via pública deverão ser 
prestadas em veículo com câmbio mecânico. 

§ 59 Vetado. 
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LEI No 6.731, 
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Modifica disposições da Lei n'i' 5.108, de 21 de se
tembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso· Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. l"' Os arts. 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74,77 e 79 da 

Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966, passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

· · · · · · '/À; ·c~~~;;;;.~ ·d~ ~c~-;;ú~~~à~· ~- J-:síi~;; .. ~- de 
Transportes, Comunicação e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
· N• 99, de !986 

(NII 5.289/85, na Casa de origem) 

Regula a profissão de Supervisor Educacional e de
termina outras providências. 

O Congres-so Nacioo.ª-1 decreta: 
Art. '1 '?. A profissão de Supervisor Educacional 

regula-se por eMa lei. 
Art._ 21' A Supervisão ~ducacional tem por finalida

de participar crítica e cotl:strutivamente da melhoria do 
processo educ&çional, através da recriação de uma prãti
ca educativa democrática no âmbito dos sistemas educa
cionais federal, estadual, municipal e particular, em seus 
diferentes níveis, graus e modalidades de ensino e em ins-
tituições públicas ou privadas. . 

Art. 39 O -~x_etc:ició da profTssãO -de Supervisor Edu
cacional ê privativo dos portadores de diploma de curso 
superior, devidamente registrado em órgão próprio do 
Ministério da Educação: 
I- de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação 

em Supervisão Educ.a-;ional; 
II- .emitido por instituições estrángeliã.S·--ae ensino 

superior congêneres, devidamente revalidado e registra
do como equivalente ao diploma mencionado no inciso 
anterior, na forma -~a leg!~ªçãQ..~'n....Y!gor; 

III -de pós-graduação, na área de Supervisão Edu
cacional; 

IV - os que já exercem a profissão de Supervisor 
Educacional, habilitados na forma de lei anterior e qUali
ficados em cursos ministrados para formação de Super
visores de Ensino, antes da vigência da Lei n\' 5.692, de 
11 de agosto de 197_1; e 

V..:... os que já exercem a profissão ele Supeivísor Edu
cacional forriuidos em Pedagogia, desde que tenham in
gressado no curso antes da vigência- do Parecer n9 
252/69, do Conselho Federal de Educação, e que estejam 
no exercício _da _,função supervisor~. 

Art. ·49 São atribuições do Supervisor Educacional o 
assess'oramento pedagógico, a coordenação do processo 
ensinowaprerrdizagem, bem como, o desenvolvimento de 
recursos humanos na área educacional, além das seguin
tes: 
I- assessorar os .sistemas educacionais e instituições 

públicas e privadas nos aspectos concenientes à ação pe
dagógica; 

II- diagnosticar, ptanejar, implantar, implementar e 
avaliar o currículo em integração com outros profissio
nais da Educação e da comunidade; 
' III - participar efetivamente da tomada de decisões 
do processo educacional: 

IV- promover ati v idades de estudos e pesquisas na 
área educacional: 

V- propiciar condições para o aperfeiçoamento pro
fissional dos educadores; 

VI- emitir parecer sobre matéria concernente à Su
pervisão Educacional; 

VII -supervisionar ~tâgios no campo de Supervisão 
Educacional; e 

VIU- coordenar e ministrar cursos de atualização no 
campo educacional e no campo de Recursos Humanos 
das instituições. públicas ou privadas, na área de sua es
pecialização. 

Art. 59 Ao Supervisor Educacional fica assegurada 
a docência das disciplinas de sua área específica, satisfei
tas as exigências da legislação vigente. 

Art. 69 O sistema de educação e as instituições que 
congreguem em seus quadros, Supervisor Educacional 
devem regulamentar, em documento específico, a carrei-

• 
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ra desse profissional, definindo as condições de ingresso, 
os critérios de progressão e a remuneração. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8"' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

CURRICULO DE PEDAGOGIA 

"Estudos pedagógicos superiores. Mínimos de 
_currícul~ e;~uração. para o curso de graduação em 
_._P:edagogta. 

Parecet: nQ 252/69, da Comissão Central de Revisão 
dos Currículos. aprovado em 11~4-1969. 

A revisão dos mínimos de currículo e duração a serem 
observados nos cursos superiores, em que ora se empe
nha o Conselho, ocorre num momento em que sensíveis 
alterações se operam no setor de preparo de especialistas 
de Educação e dos professores destinados à formação de 
mestres para a escola primária. Jã era tempo de que tal 
acontecesse, porquanto os estudos pedagógicos regula
res, até- agora, ou não foram exigidos na maioria_de suas 
-áreas especlficas ou, quando o forani., experimentaram 
um desenvolvimento assistemático e vacihmte que res
ponde por um atr~s9 Q,_U~ não hã como disfarçar. 

-I-
Antes da Lei de Direfri:zeS C: Base$, o Decreto-lei n' 

Ll9:0, de 4 de abril de 1939, que organízou a antiga Fa~ 
culdade Nacional de Filosofia, tornou obrigatória -
juntamente com o diploma de licenciado em Pedagogia 
para o magistério em cursos normais (art. SI, letra a)
o bacharelado nesse curso para o exercício dos cargos 
técnicos de Educação (arts. 5l,letra c, e 5.2). A forma ge
nérica então empregada jã traía uma visfvel imprecisão, 
exatamente porque o planejamento, a organização e a 
execução do processo educacional ainda não alcançavam 
níveis de objetiva especialização. O resultado foi que, 
neste particufaT, -õs estuàoS--Pedagógicos Superiores não 
tiveram como exercer a influência" _deles certamente efpe
rada pelos seus criadores. Pelo contrário. Muito na linha 
de uma tradição clientelista do serviço públiCO brasileiro, 
atenuou-se gradativamente a exigência: do curso à medi
da q1le os cargos, aqui e ali ocupados por profissionais 
realmente capazes, cresciam etri ·núm-eró- e ofereciam 
oportunidades para um emprego mais ou menos rendoso 
de obrigação pouco definida. Essa tendência atingiu tais 
propotções que, em dado momento, o título de "técnico 
de Educação~· chegou quase ao descrédito. 

Aliás, mesmo na parte relativa à formação de profes
sores para o ensino normal, o Curs_o de Pedagogia en~ 
centrou grandes resistencias antes de impor-se, ao menos 
parcialmente,- como hoje se verifica. A própria Lei Orgâ
nica âCi" Ensino Normal (Decreto· lei n"' 8.53_0, de 2 de ja
neiro de 1946), sete anos depois, praticamente revogo o 
Decreto-lei n"' 1.190/39 ao prescrever apenas, para esse 
efeito, uma "conveniente formação em cursos apropria
dos, em regra de ensino superior"; -e a realidade 
encarregou-se do resto. No setor privado, por ser menos 
dispendiosa, a admissão de professores não diplomados 
airida continuou por ·muito tempo a constituir a regra 
m-esmo has grandes cidades e, no setor.público, o cliente
lismo também se fez sentir, embora com -intensidade me
nor que a verificada no preenchimento dos cargos têcni-
cos. ·- -

Em rigor, nesta fase, não se cogitou de plãnejamento, 
Orientação ou supervisão e inuito menos, por motivos 
óbvios, de certas especializações mclis elaboradas cuja 
necessidade só nos últimos tempos começam_ a se fazer 
sentir. Havia apenas, como não podia deixar de Õcorrer, 
inspetores e diretores concebidos em moldes tradició· 
nais. Para os primeiros, assim como -para Os díretores de 
escolas de 2"' Grau, não se tinha previsto qualquer prepa
ro específico em curso regular. Somente para os di retores 
de escolas de ]9 Grau, o citado Decreto-lei n Q 8.530/46 
prescreveu (arts. J'?, 49, § 39, II e 12) a formação em cur
sos p~óprios, de nível pós-normal, a funcionarem e~ 
"institutos de educação". Embora outra co_isa não seJa 
•'um curso p§s-normal senão um _curso superior", como 
jã salientávamos no Parecer n"' 340/153, o certo é que o le~ 
giSladoi' ae-1946 ainda conservou a atitude de só a custo, 
classificar" cClmo tal, uma profissão que não se enqua
drasse entre as três ou quatro, ditas .. liberais", cujo estu
do no Brasil se iniciou nos primeiros anos do século 
XDC 
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A Lei de Diretrizes e Bases, apesar do sentido renova
dor que a caracterizou em vários aspectos, mostrou-se 
por demais tímida quanto aos profissionais de Educação 
stricto senso. A sua longa tramitação de quinze anos fez 
que o texto finalmente aprovado, em que pese aos suces
sivos ajustamentos nele introduzidos, ainda se mantives~ 
se muito próximo do projeto original, elaborado na pers~ 
pectiva de 1946, e deixasse de incorporar as novas ten
dências que se esboçaram, nesse período, acompanhado 
as grandes mudanças que então se processaram na vida 
nacional. Outra vez não se cogitou, direta ou indireta
mente, de formar planejadores, supervisores e outros es
pecialistas de cuja ausência já começávamos a resse-ntir~ 
nos. Os inspetores e diretores de escolas de 29 grau foram 
mantidos sem preparo regular de nível superior exigido 
para os professores. Quanto aos primeiros, a lei apenas 
aludia (art. 65) a .. conhecimentos técnicos pedagógicos 
demonstrados, de preferência, no exercícío de função de 
magistério, de auxiliar de administraÇão escolar ou na 
função escolar do estabelecimento de ensino", e em re
lação aos últimos, vagamente prescrevia (iut. 42) que "o 
diretor." deverá ser educador classificado". Finalmente, 
para a sc:leção dos diretores em nível primário, conser. 
vou (art. 5=1} a orientação do Decretowlei ns> 8.5_30/46, já 
comentado, de estudos a serem feitos em cursos próprios 
"abertos a graduados em escolas normais de grau cole· 
gial". 

O único argumento que se encontra para justificar a 
orientação .adotada, quanto à escola de 2Q grau, é o de 
certo realismo que tornaria artificial uma solução alheia 
à rotina da época. Como se a necessidade de administra
dores não se expressasse por um número dezenas deve
zes inferior ao de professores ... Será então o caso, evi
dentemente absurdo, de não manter a exigência de pre
paração superior para os professores, se ainda hoje, 
coino e sabido, os que preenchem tal condição não ultra
passam 25% do corpo docente em exercício. Mas isto se 
fez, aliãs corretamente, como uma aspiração a 
concretizar-se a longo prazo, prevendo-se para a tran· 
sição (art. 117) um "exame de suficiência" que supriria, 
como vem suprindo, a falta de mestres que exibam as no
vas características. Seria também o caso de não exigir 
uma formação pós-normal para os diretores de estabele
cimentos de ensino primário, os quais ficam aSsim abri~ 
gados a ter preparo realmen.te superior à vaga "qualifi
caçãO'' requerida dos diretores de escolas médias. 

Onde, porém, mais visíveis se tornam as improprieda
des da Lei de Diretrizes e Bases, quanto aos profissionais 
não docentes de Educação, é na parte relativa aos orien
tadores. Estes foram classificados em dois tipos: os "do 
ensino primário" (art, 64), com formação de nível cole
gial ou pós-normal, e os "do ensino médio" {art. 63), 
com formação em .. curso especial à que terão acesso os 
licenciados em Pedagogia, Filosofia, Psicologia ou Ciên· 
cias Soçjais, bem como os diplomados em Educação 
Física e os inspetores de ensino". A prevalecerem os ar
gumentos que estão na base das omissões anteriormente 
criticadas, não haveria por que exigir dos orientadores 
"do ensino médio" uma preparação regular, mas esta foi. 
desde logo prescrita, aínda que em moldes pouco aceitá
veis. Houve um salto brusco da ausência de preparo re
-.gular para a pós-graduação e admitiu-se, ao mesmo tem
po, que a um curso pós-graduado e admitiu-se, ao mes
mo tempo, que a um curso pós-graduado tivessem acessO 
candidatos sem formação específica de grau médio ou 
superior, como ocorria freqUentemente com os inspeto· 
res. Ademais, se nesse curso podiam matricular-se "os 
diplomãaoS em Educação Física", não haveria por que 
tornã-lo inacessível a outros profissionais, ·sobretudo li
cenciados, mediante aproveitamento de estudos idênti
cos ou equivalentes.. 

Foi nesse quadro de referências que teve de situar-se o 
Par.ecer nt 251/62, onde se fixam o currículo mínimo e a 
duração do curso de Pedagogia. A parte relativa ao ma
gistério noimal não ofereceu maiores dificuldades, ense
jando mesmo que se lançassem pressupostos para uma_ 
futura preparação do mestre primário Cm grau superior. 
A _formação dos ~_specialistas, entretanto, acabou reves
tindo uma fluidez que era a da própria lei. O Conselho 
fez então o que estava ao seu alcance: determinou uma 
parte eomum e outra que levasse aos dois objetivos. 
Comõ não era possível determinar áreas _obrigatórias de 
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habilitação, deixou-as apenas implícúãs na exigência de 
matérias a serem escolhidas, pe[as uníversídades e esco
l as, de uma lista mais ou menos variável de opções. 
Esperava-se que a evolução do mercado de trabalho con
duzisse ao passo imediato; mas só como exceção tal 
aconteceu, ex.atamente pela falta de validade legal da es
pecificação que se fizesse. Isto explica muito do que hoje 
se pode considerar imprecisão do Parecer~ A Orien~çã~ 
Educacional, por exemplo, foi custosamente excluída do 
curso; e a duração estabelecida não apresentou alternati
vas ajustáveis às característkas_do _trabalho educacional, 
encarado em si mesmo e em funÇão de pecUliaridades re--
gionais. -- - -

-III-

A Lei n9 5,540, de 28 de novembro de 1968, represen
tou uma correção no duplo sentido de evitar a fluidez 
reinante em algumas ãreas, como era precisamente o 
caso da Educação, e fugir à rigidez predominante em ou
tras. À noção tradicional do diploma como algo que "as
segura privilêgios" ao seu portador a nova lei contrapôs 
a idéia da- fófinã.ção superior como uma exigência da so
ciedade para o trabalho em determinado setor. Assim é 
que os artigos 18 e 26 empregam a expressão .. cursos 
correspondentes a profissões reguladas em lei", ao invés 
de "cursos que assegurem privilégios para o exercício de 
profissões liberais", como ainda registrava o art. 70 da 
Lei de Diretrizes e Bases. Mas não somente esses ••_cursos 
correspondentes a profissões reguladas em lei" serão 
"reconhecidos pelo Conselho Federai de Educação" e te
rão .. validade em todo o terrítório nacional" (art. 27): 
também a terão outros, além deles, que o Conselho ve
nha a criar, por "necessários ao desenvolvimento nacio
nal" (art. 26), ou que "as universidades e os estabeleci
mentos isolados" organizem "para atender às exigências 
de sua programação específica e fazer face a peculiarida
'des do mercado de trabalho regional" (art. 18). Não se
ria realmente possível que a legislação conseguisse acom
panhar as transformações e os desdobramentos que, a 
todo instante, se o piram nas profissões de nível superior 
com aceleração crescente; donde o estabelecimento _de 
mecanismos de reaçào mais pronta entre a lei e a realida
de. 

A concepção mesma de curso teria de ser redefinida. 
Quàndo, há mais ou menos -rr-êS -aecaaas, às clássicas 
«profissões liberais" se acrescentaram as primeiras for
mas novas de habilitação superior, estas de tal modo fo
ram assimiladas àquelas que acabaram por copiar-lhe a 
rigidez de preparação úníca e duração longa do~ estudos. 
Â medida, porém, que se iam desenvolvendo outras mo
dalidades de graduaç_ão, cada vez mais visível se mostra
va a inadequação do modelo tradicional e, em dado mo
mentO se tornou urgente uma abertura que a lei por fim 
veio ensejar, O seu art. 23, com efeito, dispõe qui ·~os 
cursos profissionaiS POderão, segundo a área abrangida, 
apresentar modalidades difeferites quanto ao número e à 
duração, a fim de corresponder às condições do mercado 
de trabalho". Conquanto aí já se cOntenha o neCessáriO_ 
para a mudança há muito recla':llada nest~_ particular, a 
legislação foi mais longe e, sublirilianáoa pos1çào adOta
da, expressamente determinou (§ li' do mesmO art. _23)_ 
que "serão organizados cursos profissionais de curtã du
ração destinados a proporcionar habilitações ínterri:te
diáriã§ de grau superior", 

Apesar de tudo isso, poSsível seria alrida que· os estu
dos permanecessem confmados aos limites de cada cur
so, co-mo sôi ocorrer ainda agora, sem qualquer circu
lação na mesma área ou em áreas diferentes. T ado o en
sino superior poderia então continuar díVidido em com-
partimentos estanques. Prejudicados estariam, em gran
de parte, os esquemas de curta e mêdia duração, pela na
tural preferência que os ·alunos atribuiriam d~de logo 
aos ·cursos longos, se estes_ não pudessem constituir a se
gunda etapa de um processo realmente_continuo. Daí o§ 
2"' do art. 23; .. os estatutos e regimentos disciplinarão o 
aproveitamento dos estudos dos ciclos básicos e profis
sionais, inclusive _os de c_urta duração, entre si e em ou
tros cursos. Esta clara opção de flexibilidade_ teria de 
refletir-se na própria habilitação profissional, melhor 
ajustando-a àquela exigência básica de "modalidades'di
ferentes" (art. 23, caput). Para tanto, em vez de 
identificã-las com ·O título geral do curso, estabeleceu a 
lei que o dipioma importará "em capacitação para o 
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exercício profissional na área agrangida pelo respectivo 
Cllrdculo", o que vale dizer, pelo currículo efetivamente 
seguido em cada caso, e não por um currículo uniforme 
abstratamente concebido. 

No que toca especificamente à EducaçãO, a Lei ns' 
5.540/68 manteve e prolongou a linha iniciada pelo 
Decreto-lei n"' 53, de 18 de novembro de 1966. Este, no 
parágrafo único do art. 3"', dispôs que, entre os._cursos 
oferecióos pelas universidades federais,· "se incluirão· 
obrigatoriamente os de formação de professores para o 
ensino de ~egundo grau e de esp~cialistas_ de_ed_l:l:c_~!ão". 
Não definiu, porém, quais seriam esses especialistas, em 
face mesmo dos seus propósitos limitados, o que fez pre
valecesse ainda a imprecisa (egislação anterior. A nova 
lei, que assumiu características de "diretrizes e bases", 
deu o passo imediato e dipôs (art. 30) que "a fornlação 
de professores para o ensino de segundo grau, de disci
plinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de espe
cialistas destinados aos trabalhos de planejamento, su
pervisão, administração, inspeção e orientação, no âmbi
to de escolas e sistemas escolares, far-se-ã em nível supe
rior". 

Haverá~ portanto, três ordens de habilitação no setor 
pedagógico, todas ~gm a_ mesma validade ry_acional pre
vista no caput do art. 27: (a) as correspondentes a essas 
especialidades "regulad_as em lei", que estão sujeitas a 
currículo e duração mínimos fixados por este Conselho, 
na forma do art. 26; (b) as correspondentes a outras es
pecialidades que o Conselho tenha por "necessárias ao 
desenvolvimento nacional", tambêm sujeitas a currícu
los e duração mínimos, de acordo com o mesmo art. 26; 
e (c) as que as universidades e Os estabelecimentos isola
dos resolvam oferecer "para a~ender às exigências-de sua 
programação específica e fazer face a peculiaridades do 
mercado de trabalho regional", segundo estabelece o art. 
28. Como, em todos estes casos, o curso poderã "apre
sentar modalidades diferentes quanto ao número e à du
ração" (art. 23, caput), aquilo que antes chamava "pós
normal" passa a qualificar-se natui'alffi(:ntC como "supe
rior", num esquema "de curta duração" agora tornado 
obrigatório (§ 19 do art. 23): - - ----- -

Daí (aflorando ainda que de passagem aos aspt.ctos de 
estrutura) não se hã de inferir que os cursos pedagógicos 
de menor --duraÇão, ou mesmo os cursOs completos de 
graduação, estejam impedidos de funcionar em Institu-
tos de_ Educação ou, ao contrário, que somente nestes 
possam desenvolver-se os estudos superiores para li for
mação de especialistas - diretores, irisp-etoi'es, supervi
sores etc. - destinados à escola primária. A têcnica da 
reforma é a de não consagrar a antiga corresp-ondência 
escola-curso, caracterizando-se as escolas c_omo simples 
meios para ministrar disciplinas, não necessariamente 
todas, que _figurem nos currículos dos cursos. Assim, de 
acordo com os§§ t? e 21' do art. 30, o preparo de profes
sores e espe<:ialistas de Educação poderá não somente 
fazer-se nas universidades, "mediante a cooperação das 
unidades responsáveis pelos Estados incluídos nos currí
culos dos cursos respectivos", como realizar-se em "um 
estabelecimento isolado ou resultar da cooperação de 
vários". O tipo de estabelecimento que se organize passa 
de certo modo, a segundo plano, exigindo-se como re
quisito fundamental que o curso, c_onc_ebido em molde 
que mereça reconhecimento, seja ministrado sob "coor
denação que assegure a unidade dos estudos". 

-IV-

O setor de Educação ajusta-se de fato a estas premis
sas. A profissão que lhe corresponde é uma só e, por na
tureza, não só admite como exige. "modalidades diferen
tes" de capacitação, a partir de uma base comum. Não 
hã, em conseqüência, por que ínstituir mais de um curso, 
porquanto, mesmo nas habilitações que as universidades 
e os estabelecimentos isolados venham a acrescentar, a 
maior parte das disciplinas se repetirá fatalmente em to
das, com pouca ou nenhuma adaptação. A nosso ver, so
mente quando se ultrapassa o terreno propriamente edu
cacional, em alguns casos, o curso assumirá estrutura e 
tomarã denominação diferente- como num bacharela
do em História Geral e História da Educação, ou em 
Cultura Brasileira e Planejamento Educacional, por 

. exemplo; mas combinações desse tipo, jã muito elabora
das. devem partir das instituições onde elas possam 
deseilvolver~se com êxito, fixando-se a iniciativa do Con~ 
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selho nas áreas propriamente pedagógicas. Entendemos 
que, sob o título geral de Curso de Pedagogia, serã possí
vel reunir aspectos dos mais variados, numa solução ca
paz de explorar as virtualidades da nova lei. Para tanto, 
elaboramos o anexo projeto de Resolução que ora sub
meteremos à apreciação do Conselho. 

Segundo o plano proposto, o curso terá uma parte co
mum e outra diversificada. A parte comum será pratica
mente a mesma do Parecer 251J62, incluindo aquelas 
cinco âreas cujo estudo. "é realmente a base de qualquer 
modalidade de formação pedagógica, podendo além dis
to _constituir objeto de habilitação específica". A própria 
Sociologia Geral, agora definida como fundamental 
para todos os cursos situados no campo das Ciências 
Humanas, já é obrigatória desde 1962 em Pedagogia; do 
que, aliãs, não se hâ de concluir a Psicologia, a HiStória e 
a Filosofia da Educação prescindir da sua própria fiind<i
mentação geral, como suporte para a abordagem peda
gógica. Assim, como única modificação neste particular, 
propomos o acréscimo da Didática: em primeiro lugar, 
porque as outras matérias sempre convergem para o ato 
de ensinar, com ela identificados; em segundo lugar, por
que imaginamos um esquema em que todos possam le
cionar, nos cursos normais, as disciplinas de suas·habili
tações específicas; e finalmente, last but sot Ieast, porque 
a experiência destes seis anos demonstrou que as univer
sidades e escolas isoladas invariavelmente a incluem nos 
seus currículos plenos. Para esta parte comum indicam
se, pois, as seguintes matérias: 

1.1 - Sociologia Geral, 
1.2_., ..... .-sociologia da Educação, 
2.0 - Psicologia da Educação, 
3.0- História da Educação, 
4.0- Filosofia da Educação, 
5.0 - Didática. 
A parte diversificada compreende, basicamente, aque

las âreas desde logo mencionada no art. 30 da Lei nt 
5.540/68, excetuados apenas o Planejamento, que será 
desenvolvido em nível de Mestrado. Para o magistério 
dos cursos normais e as atividades de orientação, admi
nistração, supervisão e irispeção, previrãm-se- Cinco habi
litaçõeS qt.ie Se- desdobram em oito com a apresentação 
das três últimas também em curta duração, visando a es- · 
cola de primeiro grau. Apressamos-nos em reconhecer o 
mui to de continente que ainda obtêm nesse escalona
mento: de Um lado, porque a posição natural das espe
cialidades pedagógicas ê sempre a pós-graduação e, de 
outro, porque jã não se ignora hoje que os problemas de 
organização e controle da escola primária oferCcein tan
ta complexidade quanto os do ensino mêdio e superior. 
Longe, portanto, de corresponder a uma hierarquia 
intrínseca do trabalho pedagógico, em termos de impor
tância e profundidade, a distinção feita prende-se tão
sOmente às exigências imediatas do mercado de trabalho. 
Se jã agora é possível situar o Planejamento, pois incom
paravelmente menor se apresenta o núcleo de profissio
nais requeridos, não haveria como atender às necessida
des de administradores, supervisores e insPetores se o seu 
preparo, nesta fase inicial, ficasse adstrito ao Mestrado 
ou _mesmo a cursos longos de graduação, 

Em posição intermediária enfrenta-se a Orientaçãõ 
Educacional, agora finalmente incluída entre as habili
tações pedagógicas sem distribuir-se, como acontecia, 
por "Cursos Especiais" em que a preocupação de ordem 
educacional tendia a ser absorvida pelo elemento psico
lógico. PreviU-se apenas uma habilitação para as escolas 
primãria e média, embora seja visível a predominância 
desta última, ante as características muito próprias que 
asSume a escolarização ao nível da adolescência. No en
sino de 11' grau, o sincretismo do comportamento infan
til,_ levando_ a uma indispensável globalização das ativi
dades escolares, reduz em muito a importância de urri 
Conselheiro individualizado. O que dia a dia mais sere
clama, neste caso, é a formação de melhores professores 
que, sob coordenação adequada, possam de fato reunir 
em sua missão a dupla tarefa de instruir e educar. A isto 
se procurou atender, de uma parte, com o novo trata
mento dispensado ao preparo do magistério para os cur
sos normais e, de outra, com a instituciOnalização da fi
gura do Supervisor, que se constituiu nos últimos tempos 
uma das mais felizes experiências do ensino fundamental 
brãSile1ro. · 
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Para estas cinco habilitações a serem desenvolvidas em 
nível de graduação, previram-se onze matêrias, que se 
desdobram em dezessete para ensejar as combinações ~ne-
cessárias em cada caso. Eis a lista daí resultante: 

I.- Estrutura e Funcionamento ao 'Ensino de 111 
Grau, 

1 .2.- Estrutura e Funcionamento dO--Ensino de 29 
Grau, 

L3.- Estrutura e Funcionamento do _Ensinei Supe
rior, 

2.0.- Princípios e Métodos de OrientaçãO Educacio
nal, 

3.1.- Princípios e Métodos de Administração Esco-
lar, 

3.2-Administração d"a Escola de 111 Grau, 
4. I. - PrincípiOs e -Métõdos de Supervisão -~scolã.f, 
5.1- Princípios e Mêtodos de InspeçãÕ Escolar, 
S:2. - Inspeção da Escola de 111 Grau, 
6.0.- Estatística ApliC3.da ·à Educação. 
7.0r- Legislação do Ensino, 
8.0.- Orientação Educacional, 
9.0.- Medidas Educacionais, 
10.0.- Currlcufos e Programas, 
ll.l.- Metodologia do Ensino de 19 Grau. 
11.2. - Prática de Ensino na Escola de 19 Grau (Está

gio). 
A distribuição dessas matérias pelas várias habili

tações, além da parte comum anteriormente referida, se-
rá a seguinte: -

a) Orientação Educacional - as dos números l.l., 
1.2., 2.0., 8.0. e 9.0.; 

b) Administração Escolar, para exercfcio nas esColas 
de 111 e 211 graus,- as dos números 1.1., 1.2., 3.1. e 6.0.; 

c) Supervisão Escolar, para exercfCici naSCScOlas de 111 
e~ Graus, --as dos números 1.1., 1.2., 4.1. e 10.0.; 

d) Inspeção Escolar, para exercício nas escolas de 111 e 
29 graus,....:.. as dos números 1.1., 1.2., 5.1. e 7.0.; 

e) Ensino das. disciplinas e atividades práticas dos cur~ 
sos normais- as dos números l.l., 11.1. e 11.2.; 

f) Admi'nistra(;ão "ES:colilr, p.ilra exe!ddo na esCola de 
1"' grau,- as ~os números l.l., 3.2. e 6.0.;~·-·---

g) Supervisão Escolar, para exercício na esCola de 19 
grau, - dos números Ll., 4.2. e 10.0.; 

h) Inspeção Escolar, para exercício na escola de 111 
grau,- as dos númertts 1.1., 5.2~.e 7.0.; 

No que toca às habilitações, cabe notar que todas elas, 
resultando de curso único, devem supor um só diploma: 
o de bacharel. Outra vez procurou~se fugii' a u·riiil-SiinC~ 
tria que, no sistema em vigor, falseia o que há de signifi~ 
car com os títulos superiores de Educação. Pelo fato de 
que, nas área:-. "de conteúdo", o licenciado é um especia
lista que recebe formação pedagógica para efeito de ensi~ 
no,- nas áreas pedagógicas, recipioCairiente, qUem-en
sina deve ser licenciado ... Como se, no caso, o pedagógi
co já não constituíSse õ ~Pf6Pi10 Cõnteiído do curso, que 
outra coisa não é senão o desenvolvimento em anos do 
que se estuda em meses para a licença comum de magis
tério. Visto; porém, que assim nâo -se entendeu por mui
tos anos, até mesmo dois diplomas se expedem peta inte
gralização de um só cUrrículo. Para nem mencionar o 
que acontecia antes do Parecer n9 251/62, quarido se mi
nistrava uma curiosa. "Didática de Pedagogia" pela sim
ples razão de que havia uma Didática de Matemática, de 
História oU de Letras ... 

Esta fixação de um só títUlo aclara o que há muito já 
está no consenso dos profissionais de Educação, a saber, 
que os portadores do diploma de pedagogia, em princí
pio, sempre deVa-m- ser professoreS do ensino n.ormal. 
Exatamente por tal razão foi que, segundo já víinos, a 
Dídática passou a figurar em caráter no cufrfCúlo míni
mo. A partir daí, evidente se afigura que todos os diplo
mados terão credenciais para lecionar as disciplinas cor
respondentes (a) à parte comum do curso e (b) às suas 
habilitações específiCas. O ensino para a· fCirmação mais 
diretamente profissionalizante do normalísta, õ ·de Me
todologia e Prática da Escola Primária, veio a constituir 
uma dentre as habilitações; e não ma-is um diploma espe
cial, como aliás se rez com a Orientação Educacional. 
Não se incluíram, porém, no magistério dos cursos nor
mais os que obtenham o bacharelado em outra duração, 
considerand.o a menor densidade que os estudos al~ 
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cançam nesses esquemas reduzidos. Tal não impede que 
as instruções a serem baixadas para registro profiSsional, 
à maneira do que ocorre com as aluais licenciaturas de 111 
ciclo, lhes estendam essa prerrogativa nos casos em que 
haja falta de professores preparados na duração requeri
das· 

Óu tro aspecto que se procurou deixar mais claramente 
delineado foi o do exercício de atividades, na escola de 111 
gra"U~ pelos diploma dos em Pedagogia. O Parecer n11 
251/62 admitiu que, já no fim da presente década, tal 
problema talvez começasse a suscitar-se nas regiões mais 
desenVolvidas do País. A previsão confirma-se dià a dia 
e, à medida que essa tendência adquire alguma nitidez, 
Sur&em reações dos professores normalistas, como sim
ples defesa de interesses, e perplexidades se estabelecem 
em- áreas administrativas sobre se isso· é técnica e tegal
nlCiife rossíveL De que o _é legalmente, não hã dúvida, 
porque afinal"quem pode o mais pode o menos": quem 
prepara o professor primário tem condições de ser t~
béin professor primário. bntretanto, a Questão não deixa 
de tei' Uma certa proceâêilcia de ângulo.técnico, pois nem 
todos os diplomados em Pedagogia recebem a formação 
indispensável ao exercício do magistério n~ escola de I~> 
grau._ Para obviá-la, indicou-se o estudo da respectiva 
Metodologia e Prática, se·m, contudo, criaf uma habili
tação especial que parece prematura. Assim, para os ba
charéiS" qtie se preparem ao ensino de tais disCiplinas em 
cursos normais, a nova credencial será automãtica, e po
derá ser conseguida por acréscimo pelos demafs, incluin
do_ os diplofuil.dóS em menor duração que, por todos os 
títulos, são os candidatos ideais para iniciar esta fase 
maiS avançada. -
- -Ãréiri·-das habilitações expressamente previstas nã leí, 

já virrios _qtie Outias poderão ser criadas com plena vali
dade quer por este Conselho, ainda sob a forma de currí
culo mínimo, quer pelas instituições de ensino superior, 
quer por uma combinação dos dois níveis. Preferiu~se 
esta últimh solução, sem prejuízo de posteriores iniciati~ 
v as, já que o Conselho sempre apreciará os planos elabo
rados in concreto. Não se chegou, assim, a gualquer deli
neamento curricular nesta parte, apenas admitindo aRe
solll.çào que será possível desenvolver como áreas especí
ficas, em nível de graduação ou pós-graduação, -

li) as matérias pedagógicas da parte' comum: 
- Psicologia da Educação; 
- Sociologia da Educação; 
-História da Educação; 
-Filosofia da Educação; 
-Didática; 
b) matêrias e atividades da parte diversificada: 

- Estrutura e Funcionanierito do Cnsino de III Grau, 
-Estrutura e funcionamento do Ensino de 211 Grau, 
-Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior, 
-Estatística Aplicada à Educação, 
-Currículo e Programas, 
- Medídas Educacionais, 
- Legislação do Ensino; 
c) outras matérias ou itividades não mencionadas co-

- - itlO, por exemplo: 
-Economia da Educação, 
- Antropologia Pedagógica, 
-Educação Comparada, 
-Técnicas Audivisuais de Educação, 
-Rádio e Televisão Educativa, 
- Ensino P-rogramado, 
- Educação de Adultos, 
- Educação de Excepcionais, 
- Clinica de Leitura, 
....,.. Clínica da Voz e da Fala, 
- Higiene Escolar, 
- Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, etc. 
Quanto à duração, fixaram-se duas modalidades para 

as habilitações que se incluam em nível de graduação: 
2.200 e 1.000 horas, a serem integralizadas em tempos 
variáveis de 3 a 7 e de 1,5 a 4 anos letivos, respectivamen
te. Calculou-se uma semana de aproximadamente 18 ho
ras de trabalho escolar efetivo, reduzindo-se assim em 
um quarto (l/4) os critérios até aqui em vigor para os se
tores de Ciências Humanas. Em -parte, esta redução de
corre dos resultados colhidos com a aplicação da Porta
ria Ministerial n\' 159{65, que tinha caráter experimental; 
mas a sua principal motivação foi o dispositivo da nova 
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lei (art. 26) segundo o qual, diversamente do que ocorria 
no regime da LDB, mínimo deve ser o currículo e míni
ma, também, a duração que este Conselho venha a esta~ 
belecer-para os cursos de sua competência. Tudo íildica, 
portanto, que aos acréscimos feitos pelas universidades e 
escolas no plano de conteúdo deve corresponder algum 
aumento das horas de trabalho. É possível que as habili
tações porventura criadas, além das oito já indicadas, ve
nham â enquadrar~se nestas modalidades básicas; mas 
nada impede que, se assim for necessário, outros esque
mas de tempo lhes sejam traçados. 

Algumas condições suplementares foram previstas 
para complementar a nova sistemática e assegurai--lhe ou 
facilitar-lhe a implantação. Uma delas, que já se fez pra
xe neste. Conselho, é a exigência de estágio supervisiona
do nas árejl.s correspondente~ às habilitações, acrescido 
de experiência de magistério. Não se entende, com efeito, 
que o portador de um título profissional de Educação 
deixe de exibir alguma vivência da especialidade escolhi
d:a ~. em áreas com a de Orientação Educacional, alguma 
prática do ato de ensinar, para que sempre convergem 
todas as atividades escolares. Outra condição, de certo 
rnod_ç r..;_s]Jltante da primeira, é a limitação do número de 
habilitação a duas âreas de cada vez. Evita-se com isto 
uma poli valência dispersiva em setores que requerem au
tenticidade, sem contudo impedir que o diplomado volte 
à escola para, mediante aproveitamento de estudos ante
riores, obter novas habilitações que poderão ser consig
nadas em apostilas no tftulo iniciid. 

Esta idéia de aproveitamento de estudos idênticos ou 
_.eqUivalentes, resultante do princípio mais amplo da. ••e-
ducação petmanente", inspira em vários outros pontos o 
plano apresentado. Ainda em nível de graduação, 
permitiu-se que os licenciados em geral venham a obter 
diploma de Pedagogia mediante complementação de es
tudos que alcance o mínimo de 1.100 horas. Com isto, 
muitos Professores de;: ... disciplinas de conteúdo" que se 
sintam atraídos pelo trabalho pedagógiCo puro, poderão 
realízar-se mais plenamente, sem repetir o curso em toda 
a sua duração, trazendo para o novo campo a experiên
cia colhida nos mais variados setores do magistério. Esse 
enriquecimento alcançará o seu ponto máximo com o. 
preparo em nível de Mestrado, que também se admitiu 
desde logo. Repetimos que, excetuado o caso particular 
do Planejamento, se trata de solução que não passa de 
si~ples faculdade, porquanto seria impossível saltar 
bruscamente para a pôs~graduação quando, pelo menos 
em âmbito nacional, os especialistas de áreas educacio
nais não exibem sequer a graduação. Em certas regiões 
do País, contudo, é de supor que a passagem se opere 
com alguma rapidez, paralelamente aos primeiros en
saios de formação do professor primário em grau supe-
rior. 

No m·omento, e ainda por muito tempo, a fonte princi
pal de recrutamento dos profissionais de Educação será 
o curso de graduação, unificado pelo que há de comum 
ao saber pedagógico e diversificado, em grau crCscerite, 
pelas habilitações específicas em que ele se desdobra. Em 
função desta especialidade não apenas de conteúdo e du
ração,.como de objetivos e de níveis, cada matéria ou ati
vidade programada poderã receber tratamento mais ou 
menos diferente quanto ao sentido, à intensidade ou à 
extensão, segundo o contexto em que figure. 1:: o caso, 
por exemplo, da Psicologia da Educação para adminis
tradores e para orientadores, ainda que formados em du
ração idêntica; ou da própria Administração Escolar 
para o preparo somente de administradores, se incluída 
em modalidades diversas de duração; ou da Sociologia, 
para sociólogos da Educação, se ministrada em bachare-
lado e em mestrado; ou de Currículos e Programas como 
disciplina complementar ou como área de habilitação; e 
assim por diante. Espera-se, portanto, que a estrutura 
curricular adotada seja orgânica sem tornar-se compacta 
ou hermética. Daí uma abertura vertical, que segue da 
habilitação mais modesta à mais ambiciosa, e uma aber
tura horizontal, que poderá trazer à Educação o influxo 

· vitafiZador de outros campos de conhecimento. 
O que se apresenta, em suma, é mais e ê menos que um 

curso de Pedagogia. t;: mais, porque visa a cobrir, em 
amplos traços, as diversas situações concretas que hão de 
surgir e é menos, porque não passa de urn núcleo a 
desenvolver-se conforme o estilo e as possibilidades de. 
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cada instituição. Dificilmente, nos.''currfculos plenos", 
se poderá prescindir de acrésdmos e desdobramentos 
que tornem mais nítidos os contornos de que aí fica ape
nas esboçado. Os próprios cõnteúdos surgem revestidos 
de uma intencional neutralidade: ainda não têm caráter 
de disciplinas e sim de matérias (quase diríamos, de 
"matéria-prima") a serem trabalhadas com maior ou 
menor propriedade nos vários planos particulares. Esta 
sobriedade encontra, certamente, a sua primeira expli
cação no conceito legal d~. "míri:imo", porém mais se jus
tifica no caso especial dos estudos pedagógicos. Numa 
hora em que se promove a sua institucionalização em 

·cursos regulares de grau superior, com a necessária espe
cificidade, impõe-se uma atitude experimental que leva 
os diversos níveis- Ministêrio, sistemas de ensino e es
colas - a uma convergência de que result~m modelos 
capazes do preservar objetivos comuns e ajustar-se ã pe
culiaridades locais. 

Longe de nós, portanto, supor que todas as habili
tações jã agora possíveis,- ou inesmo somente as prevista! 
em lei, venham a ser desde logo ofertXidas pelas universi
dades e pelos estabelecimentos isolados. De imediato, 
não se ultrapassará em muitos casos o âmbito da.. "curta 
duração"; em outros, jã poderão ser atingidos os_ cursos 
completos de graduação; em alguns, talvez se chegue a 
esgotar a enumeração legal; e raramente, conforme tudo 
o indica, se enveredará por formas já muito elaboradas 
de especialização. Pouco a pouco, estamos certos, o qua
dro se transformará; mas não serà necessário expedir 
novo currículo mínimo, ou rever o anterior, serilpre que 
em algum lugar se atingir uma nova etapa. 1:: a última ca
racterística qUe esperamos o presente trabalho venha a 
revestir: a de maior persistência no tempo. 

Em anexo, o projeto de resolução. 
Sala das SessõeS~O de março de 1969.- O Subgrupo: 

Valnir Chagas, Relator; Newton Sucupira, Pe. José Viei
ra de Vasconcelos e Durmeval Trigueiro. 

ANTEPROJETO ANEXO AO 
PARECER No 252(6'1: 

Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem 
observados na organização do curso de Pedagogia. 

O Conselho Federal de Educação, na forma do que 
dispõem os arts. 26 e 30 da Lei n'>' 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, e tendo em vista o Parecer n'>' 252/69, 
que a esta se incorpora, homologado pelo Sr. Ministro 
da Educação e Cultura, 

Resolve: 

Art. l'~' A formação de professores para o ensino 
normal e de especialistas para as atividades de orien
tação, administração, supervisão e inspeção no âmbito 
de escolas e sistemas escolares, será feita no curso de gra
duação em Pedagogia do que resultará o grau de licen
ciado como modalidades diversas de habilitação. 

Art. 2'~' O currfcuro míníriiO do curso de Pedagogia 
compreenderá uma parte comum a todas as modalidades 
de habilitação e outra diversificada em função de habili
tação específiCas. 

§ 19 A parte comum abrangerá as seguintes ma-
térias: 

a) Sociologia Geral; 
b) Sociologia da Educação; 
c) Psicologia da Educação; 
d) História da Educação; 
e) Filosofia da Educação; 
O Didática. 
§ 2'1' Nas instituições de organização pluricurricular, 

a Sociologia Geral se integrará no primeiro" ciclo a que se 
refere o art. 59; do Decreto-lei n'>' 464, de 11 de fevereiro 
de 1969. 

§ 3'>' A parte diversificada compreenderã, segundo a 
modalidade de habilitação específica e conforme as pos
sibilidades de cada instituição, duas ou mais dentre as se
guintes matérías e atividades, na forma do art. 3'~': 

a) Estrutura e Funcionamento do Ensino de l'>' Grau; 
b) Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2'>' Grau; 
c) Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior; 
d) Princípios e Métodos de Orientação Educacional; 
e) Princípios e Métodos de Administràção Escolar; 
fl Administração da Escola de }'I' Grau; 

g) Princípios e Método~ de Supervisão Escolar; 
h) Supervisão da Escola de l'~' Grau; 
i) Princípios e Métodos de Inspeção Escolar; 
j) lnspeção da Escola de J9 Grau; 
I) Estatística Aplicada à Educação; 
Iii) Legislação de Ensino; 
n) Orientação Vocacional; 
o) Medidas Educacionais; 
p) Currículos e Programas; 
q) Metodologia do Ensino de J9 Grau; 
r) Prática de Ensino na Escola de }9 Grau (estágio). 
Art. 39 Para cada habilitação específica, serão exigi-

das as matérias da parte comum e mais as seguintes den
tre as enumeradas no § 39 do artigo anterior: 

1. Orientação Educacional- as das letras a, b, d, n e 
o; 

2. Administração Escolar, para exercício, nas escolas 
de I'>' e 21' graus- as das letras a,_ b, c e I; 

3. Supervisão Escolar, para eXercício nas escolas de 
l'>' e 29 graus- as das letras a, b, g e p; 

4. Inspeção Escolar, para exercício nas escolas de 1~' 
e 2"' gratis - as das letras a, b, i e m; 

5. Ensino das disciplinas e atividades prátiCas dos 
cursos normais - as das letras a, q e r; 

6. Administração Escolar, para exúcício na escola 
de 19 grau - as das letras a, f e I; 

7. Supervisão Escolar, para exercício na escola de J9 
grau - as das letras a, h e p; 

8. Inspeção Escolar, para exercício na escola de 1'~' 

grau - as das letras a, j e m. 
Art. 4"' O curso de Pedagogia terá como duração 

mínima: 
---~-a) nas hipóteses de 1 (um) a 5 (cinco) do art. 39, duas 

mil e duzentas (2.200) horas de atividades, devendo ser 
ministrado no mínimo em 3 (três) e no máximo em 7 (se
te) anos letivos; 

b) nas hipóteses de 6 (seis) a 8 (oito) do art. 3'>', mil e 
cem (1.100) horas de atividades, devendo ser ministrado 
no mínimo em 1,5 (um meio) e no máximo em 4 (quatro) 
anos letivos. 

Art. 5"' Poderão também ser objeto de habilitações 
específicas no curso de Pedagogia, para o exercício de 
funções técnicas ou assessoria, as áreas de estudos cor
respondentes: 

a) às matérias da parte comum previstas nas letras b, 
c, d e f, do§ l'>' do art. 2"'; 

b) às matérias e atividades previstas nas letras a, b, c, 
I, m, o e p, do § 39 do art. 2'>'; 

c) a outras matérias e atividades pedagógicas incluí
das nos planos das instituições de ensino superior. 

Parãgrafo único. A" validade nacional _das habili
tações admltidas_neste artigo dependerá de que sejam os 
planos respectivos aprovados pelo Conselho Federal de 
Educação, de acordo com o disposto nos arts. 18 e 27 da 
Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, e no parágrafo 
único do art. 99 do Decreto-lei il'>' 464, de 11 de fevereiro 
de 1969. 

Art. 69 Será sempre obrigatória, sob a forma de es
tágio supervisionado, a prática das atividades correspon~ 

_<:i_~mt~s às várias habilitações, abrangendo pelo menos 5% 
(cinCo- Por cento) da duração fixada para o curso em 
cada caso. 

Parágrafo único. Além do estágio previsto neste arti~ 
go, exigir-se-ã experiêncía de magistério para as habili~ 
tações em Orientação Educacional, Administração EscO~ 
lar e Supervisão Escolar. 

-Art. 7'~' O diploma do curso de Pedagogia compreen# 
derâ 1 (uma) ou 2 (du::Js) habilitações, da mesma ordem 
de duração ou de ordens diferentes, sendo licito ao diplo# 
mado complementar estudos para obter novas habili# 
tações. 

Parágrafo único. A capacitação profissional resul# 
tante do diploma de Pedagogia ipcluirâ: __ 

a) o exercício das atividades relativas às habilitações 
registradas em cada caso; 

b) o exercício de magistério, no ensino normal, das 
disciplinas coriespondentes às habilitações específicas e 
à parte comum do curso (§ 19 do art. 29, letras b a f), 
quando este tiver duração igual ou superior a duas mil e 
duzentas horas, observados os limites estabelecidos para 
o efeito de registro profissional. 
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c) o exercício de magistério na escola de 1"' grau, na 
hipótese do número 5 (cinco) do art. 3~ e-sempre que haja 
sido estudada a respectiva metodologia e prática de ensi
no. 

Art. 8'>' As habilitações pedagógicas poderão tam
bém ser Obtidas: 

a) ainda em nível de graduação, pelos portadores de 
outros diplomas de licenciatura, mediante complemen
tação de estudos que alcancem o mínimo de mil e cem 
(1.100) horas; 

b) em nível de mestrado, por licenciados e outros di
plomados em ãreas afins cujos estudos de graduação ha
jam alcançado o mínimo de 2.200 (duas mil e duzentas) 
horas~ 

Parágrafo único. A formação de especialistas em 
Planejamento Educacional incluir-se-á, obrigatoriamen
te, na hlpótese da letra b deste artigo. 

Art. 9'>' As matérias e atividades fixadas para as ha
bilitações pedagógicas poderão ter desenvolvimento di
verso conforme Os objetivos específicos, a duração e o 
nível dos estudos em cada caso: 

Art. lO. As disposições desta resolução serão obri
gatórias a partir de 1970, podendo em casos especiais ser 
adotadas jã no c-orrente ano letivo. 

Art. II. Revogam-se as disposições em contr~rio. 
Sala das Sessões, 5 de março de 1969. O Subgrupo: 

Valnir Chagas, Relator; Pe. José Vieira de Vasconcelos, 
Newton Sucupini e Durmeval Trigueiro. 

PARECER DA COMISSÃO 
CENTRAL DE REVISÃO 

DOS CURR!CULOS MlNJMOS 
A ComissãO Central de Revisão dos Currículos, exa

minando o projeto de currículo mfnimo do Curso de Pe
dagogia e respectiva duração, apresentado pelo Subgru
po por ele responsável e tendo como Relator o Conse
lheiro Valnir Chagas, é de parecer que o projeto atende 
às exigências técnicas e às normas fixadas por este Con
selho para regular a matéria, recomendando sua apro
vação pelo plenário. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1969.- Newton Suco
pira, Presidente da Comissão Central; Valnir Chagas, 
Coordenador da 3• Comissã-o e Relator; Henrique Dods_.. 
worth, Coordenador da 2' Comissão; T.D. de Souza San
tos, Coordenador da 1' Comissão, e Clóvis Salgado, 
Coordenador da 4' Comissão. 

EMENDAS AO ANTEPROJETO 
DE RESOLUÇÃO NO CURR!CULO 

DE PEDAGOGIA 
1. O reiatório que precede ao projeto de resolução 

elaborado pelo 39 Subgrupo da 3• Comissão de Reuniã<. 
de Currículos, constitui uma peça admirãvel de apresen
taçã.o do problema, quer nos seus antec-edentes, quer nas 
perspectivas de solução. consubstancia essencialmente a 
organização do CurSO de Pedagogia, em relação à escola, 
nos termos do disposto no art. 30 da Lei n'>' 5.540, de 
1968, que delineia as diferentes modalidades de especia
listas no terreno da pedagogia e da administração do en
sino. 

2. Dentro desse espírito, a doutrina é felicíssima, e 
busca uma sistemática lógica, com a flexibilidade deseja
da. Ao mesmo tempo, corresponde ao louvável propósi
to de enriquecímento do complexo quadro de técnicos 
em educação. 
- 3. Esse propósito de enriquecimento, que merece a 
simpatia dos educadores mais interessados no progresso 
dos estudos de sua área, poderá causar, à primeira vista, 
algumas dúvidas, como o seu aparentemente excessivo 
volume de estudos, a dificuldade de professores para to
das as disciplinas arroladas, os elevados encargos peda
gógicos, a -escassez de mercado de trabalho para certas 
habilitações, por sua especialização talvez diluída por 
demais. 

Convém esclarecer: a) quanto ao mercado de trabalho 
(ainda dos mais pobres)- que a habilitação deve ser em, 
pelo men()S, duas ou três habilitações, facilitando a utili
zação efet.lva dos diplomados; b) quanto à dificuldade de 
professores para tantas unidades de estudo é de conve-
niência que o§ 2'>' do art. 2'>' do projeto de resolução escla
reça que o estabelecimento de ensino ministre as modali
dades compatíveis com seus recursos econômicos e do~ 
centes; c) quanto à impressão, de ordinário enraizada 
nos meios escolares, de que as enumerações de áreas de 
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estudo correspondem a disciplinas ou rnatértãs, insí
nuando a presunção de professores correspondentes, 
vale a pena substituir, no mesmo parágrafo, a expressão 
"as seguintes matérias e atividades" pela que ora se pro
põe;. ''as seguintes áreas de estudo e atividades". 

4. Assim, formulo a t• emenda: 

Art, 29 ••••••• '''''''''••••-••-•-"-''--"-"-~v• 
§ 2~' A parte diversificada compreenderá, con

forme as possiblliChides docentes e ecóflôilii_ci:l.S do 
estabelecimento e as exigências do mercado local, 
duas ou mais modalidades de habilitação específica, 
na forma do art. 39 e integ-radas com as correspon
dentes ãreas de estudo e atividade, adiante enumera
das: _ 

5. Embora a intenção, expressa no caput do projeto 
de resolução, pretenda restringir~se a profissionais habi
litados para atívidades escolares, nos termos do art. 30 
da Lei n9 5.540, de 1968 -, necessário se torna consíde~ 
rar que a escola continua irisU.ficiente- e qU:e a televisão e 
o râdio educativos estão alcançando, dia a dia, maiores 
contingentes humanos. Não se faz preciso referir aos_im
pressionantes progressos das telecomunicações, tanta 
evidência ganharam nos últimos dias, mesmo aos olhos 
incrédulos de tanta gente. As emissões educativas exigem 
professores adequados, e essa adequação_ decorre da 
nova pedagogia, baseada em linguagem diferente e em 
diferente siüi!lção entre aluno e professor. O problema 
não ficou de todo ausente no brilhante parecer em estu
do, pois, à pãgina 13, figuram, como-mero exerriplO, aS 
Técnicas Audiovisuais de Educação. Dado o contexto 
em que se inserem, limitam-se ao uso do audiovisual na 
escola, e_!l-~9 a TVE em substituição, coqs_qr~ªº-cl~l!
complementação dos sistemas de ensino (ora em déficit 
com a faixa etária obrigatória, e ausente, em outras fai
xas, sobretudo quanto à pretendida educação continua
da de_ adultos). Em conseqüência, mesmo com certa 
quebra do enquadramento exclusivo a _que __ se ateve o 
Subgrupo, tomo a liberdade de formular a 2• emenda: 

Onde convier: 
I) uma habilitação especial em pe_dagogia da televi

são, com a parte comum e com a diversificada, partindo 
esta de Fund_a_mentos .e Téçnicas de Comy_nic<J.ção, e 
compreendendo as matérias -daS letras a, e, i, q·e r, espe
cializadas no sentido televisionado. 

2) ao art. 39 acrescentar: 
1) Fundamentos e técnicas da comunicaÇão; 
2) Rãdio e Televisão Educativa. 
Sala das S~s_ões, 7 de março de 1969.- Celso Kelly. 

POR QUE A INSPEÇÃO 
ESCOLAR NO CURRICULO 

DE PEDAGOGIA 
Pronunciaint!nto do r_elat.or ::;obr_ç_ xolo em sepa

rado do Conselheir':' Durmevall'rigueir()_, __ 

Em declaração de. voto _apresentada ao Plenário, o 
eminente Conselheiro Durmeval Trigueiro propõe qil.e 
seja eliminada a inspeção do elenco das habilitações pe~ 
dagógicas, ao tempo_ em que defende a necessic;iade_de 
que seja ela definida quanto aos seus princípios e méto
dos. Em face da dificuldade que encontrarrioS pai-a con
ciliar as duas proposições, pois não hâ dCfinii- o que ao~ 
tes se _elimina, iremos considerá-las isoladamente, como 
se formuladas em contextos diversos, desenvolvendo em 
torno de uma e de outra os demais aspectos d"esta nova e 
iinpõrtante Contútiui"ção com que S._ Ex• enriQUeCe ·os-es:. 
tudos em andamento sobre o currículo mínirrio de Peda
gogia, antes já valorizadOS- _com a sua PiarticipáÇãO -nO 
subgrupo cujo relatório subscreve. 

Em algumas passagens desse voto, a ínspeçã.O deveria 
ser excluída por inútil, visto haver assumido entre nós as 
características de "guarda ao pé da escola", e -noutras 
por ilegltima, pois não caberia à União legislar em tal 
matéria para os Estados. Logo, porém, ela teria de res
surgir ora, cõfno cOrreição, ora como aSsiscêncHnêtníca, 
ora associada à superVisãO~ ora Simplesmente transferida 
à competência _dos vários sistemas de ensino. Nõ- fundo, 
outra coisa não se eliminaria a não ser um nome; e para 
tanto, se fosse o caso a pr6pria lei deveria ser modifica
da. 

Não nos surpreende este resultado, que muito bem 
traduz a evolução funcional de há muito experimentada 
pela inspeçào escolar. Cada vez mais nos distanciamos, 
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mesmo no Brasil, daquele inspetor que fiscalizava exa
mes para evitar Hcola" e assinava papéis destinados ao 
cesto. Hoje, com a enorme expansão do ensino em todos 
os graus, necessita-se em escala crescente de um vigoroso 
meca.qismo de _comu_nicação e avaliação que ligue a supe
rintendência dos sistemas com as suas redes de estabele
cimentos para assegurar-lhes dinamicamente a eficiência 
e unidade. Pouco importa que, ao focalizar aspectos par
ticulares dessa atividade complexa, se usem por sinêdo~ 
que denominações como as de correição, auditoria, 
orientação, assistência técnica e outras. Na realidade, ela 
é tudo e mais que isso: é um conjunto que se amplia con
tinuamente, acompanhando o desenvolvimento _educa
cional do País e do mundo, a que na lei se deu o nome de 
inspeçào. 
-Neste particular, portanto, estamos, em essência, de 

pleno acordo com a declaração de voto, que apenas veio 
tornar explícito o que já tínhamos como óbvio: a impor
tância dessa nova inspeção, num instante em que se mul
tiplicam as responsabilidades do Poder Público na con
dução do processo educacional. Tão acordes nos encon~ 
tramas que, em certa fase da elaboração do Parecer, cor~ 
remos o risco de enveredar pelo exagero de não conside
rar Igualmente a inspeção, "no sentido aha da palavra, 
como instrumento do próprio Poder de Policia do Esta
do". Embora este não possa deixar de expressar·se tam~ 
bém por meio de leis,_ havíamos omitido no currículo a 
matéria .. Legislação do Ensino" para tal habilitação; e 
foi uma oportuna emenda do Conselheiro Durmeval Tri
gueiro, apresentada no Subgrupo, que nos levou a retifi
car a omissão. 

Todavia, em face mesmo da posição de concordância 
que assumimos quanto a esta idéia básica, nõa poderia
mos admitir que se \•lessem a- "reunir na mesma função 

---os encargos de inspeção e de supervisão". O inspetor é, e 
tende a ser cada vez mais, um profissional que atua em 
âmbito macroeducacional, orientando e coordenando 
escolas dentro do sisteina,- enquanto o supervísor está si
tuado no plano da microeducação, orientando e coorde-
nando a atividade de professores dentro da escola. A fu
são proposta redundaria, fatalmente, na absorção do se-
gundo pelo primeiro, o que seria tanto mais de lastimar 
tanto, no progresso da supervisão,_ repousam fundadas 
esperanças de uma renovação qualitativa da educação 
brasileira de graus primário e médio. 

Se de fusão se devesse cogitar, entre as poucas habili
tações fixadas, muito mais próximas estariam, por exem
plo, a supervisão e a orientação; mais alnda aqui ela seria 
inoportuna, porquanto o que se c_ontesta é a própria fu
sào em si, pelo argumento da afinidade. Como não_dei
xam de ser afins as áreas estabelecidas, que emanam de 
um só curso, chegar-se-ia em fusões sucessivas ao resta
be~edmeQto da situaçã() anterior. Isto viriade~t~:uir a sis
terriÃtica da lei, refletida _no_ Parecer, qUe_ vi_s_a Cla_ram_e_nte 
a ç_o_1rigir a flu_idez de um vagq_título de,bachar_o;l em pe
_Q_ªgpgia, sem çiiferenciações v~l~d?~~ a f?~~r do qual já 

--nenhuma voz hoje se levanta. 
O que nos parece possível, como expressamente se pre

viu e decerto acontecerá em muitos casos, é reunir no 
mesmo diploma duas habilitações, e não reunir na mes
ma habilitação duas ou mais funções diferentes. 

Temos, assim, por absurda a hipótese de modificar a 
lei pela razão úniCã. de que dela conste expressamente a 
inspeção. Entendemos que foi, ao contrário, por incluir 
não só a inspeção como os demais setores abrangidos 
que o legislador procedeu com oportunidade e correção. 

Este Conselho o percebeu muito bem quando, meses 
atrãs, examinou o anteprojeto de que resultou a Lei n9 
5.540, de 28 de novep1bro de 196_8, e nenhuma emenda 
apresentou quanto a este aspecto. Naquela oportunida
de, o Conselheiro Durmeval Trigueiro ofereceu valiosos 
subsídios ao aperfeiçoamento do texto em exame; mas 
também S. Ex' não fez._qualquer restrição a que figurasse 
a inspeção no que veio a ser o art. 30, 

Aliás, o fato de que a lei haja mencionado as_ habili
tações pedagógicas a serem desenvolvidas. "em nível su
perior" não importa a obrigatoriedade de que sempre 
existam profissionais de todas elas em todas as escolas_ de 
todos os sistemas de ensino. Mas dai não se segue que ao 
Conselho seja lícito impor o contrário, eliminando a ins
peção e deixando de fixar~ lhe os mínimos de conteúdo e 
duraÇãO, como agora se ,propõe. Ainda que tal fosse 
possível, não temos dúvida de que pouco a pouco, ao in
fluxo de realidades mais fortes que a nossa omissã.o, essa 
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modalidade pedagógica seria restabelecida por muitas 
_universidades e escolas isoladas, na forma do art. 18, 
com_ plena "validade nacional", 

A obrigatoriedade não se refere, pois, à existência do 
inspetor nem à maneira de sua atuação na escola ou no 
sl_stema, e sirl}_ao preparo apropriado. "'de nível superior" 
que ele deverá exibir onde exista, como existirá. Diversa
mente do que alega o voto não se pretende_ "_regular a 
inspeção do ensino primário", que é estadual, através de 
normas federais"; e se pretendesse, não só a inspeção 
como a ad!Jlinistração e a supervisão, às quais nada se 
objetou, teriam igualmente de ser alcançadas-. Em rigor, 
o Parecer não cogitou de disciplinar a inspeção, porém, 
apenas de fixar o mínimo necessário à formação do ins
petor, apoiando-se para tanto nos artigos 26 e 30 da Lei 
n5'.5.540/6R.que, por sua vez, se estribam no art. XVII, 
le.tras q e r, da Constituição do Brasil. 

Claro está que, por este caminho, se atingirá índireta
mente a inspeção para aperfeiçoá-la e atualizá-la; e nisto 
é que-reside o toque inovador da reforma. O inspetor tra
dicional tinha um sentido burocrático e d~. "guarda-ao
pé-da-escOla" porque era um burocrata lotado junto ao 
estabelecimento, sem qualquer formação regular, so
mente capaz de aferir o trabalho educacional pela sua 
consonância formal com a letra de decretos, portarias e 
regulamentos. Ao prescrever-lhe agora uma formação 
pedagógica e de grau superior, a lei dispô-se a mudar por 
inteirO esse-qUiadro de referências; e o Parecer, ao dar-lhe 
a primeira feição prática, procurou fazer que o currículo 
mínimO fosse antes o desencadear de um processo que a 
imposição de rígidos esquemas de gabinetes. 

- Por isso foi _que não se criou um curso de Inspeção, 
como _já não se admitiu um curso autônomo de Orien
tação Educacional. Partiu-se de que todos serão basica~ 
m_e1,1tç. "educadores", mediante o estudo dos fundamen
fóS da Educação e da atividade para que eles convergem: 
o ensino, representado pela Didãtica. NQ. ''educador" se 
d_esenvolve(á Q profissional de áreas específicas, incluin
do o inspetor, prescrevendo-se para isso um mínimo
que no caso abrange a estrutura e o funcionamento da 
escola, a legislação que a regula e a própria inspeção
capaz de ajustar-se a peculiaridades lo-cais, a estilos esco
lares e mesmo a diferença individuais de alunos. Não ve
mos assim, como nesse terreno ainda possa florescer o 
estilo tradicional, a não ser, -que no tradicional se inclua 
apenas a variável extrínseca do nome. 

Duas críticas paralelas são feitas ainda ao currículo 
apresentado: uma refere-se h ausência, sem os neces
s_ários esclarecimentos, de uma modalidade;, "superior" 
de inspeção, enquanto a outra incide sobre o título de 
... Princípios e Métodos" que se atribuiu à matéria direta

, mente relacionada com essa habilitação. A primeira, de 
tão evidente, acabou por ser explicada na própria contes
tação, que assim valeu como argumento a favor da siste· 
mãtic'ª adqtada no Parecer, cujo objetivo foi apresentar 
o que se fez, e não justificar o que se deixou de fazer. De 
outra forma, volumes inteiros teriam de ser escritos 
sobre dezenas de habilitações possíveis, que as universi
dades e _eS_COlas poderão oferecer mas Cuja inclusão, no 
entender do Subgrupo, seria prematura e teria no mo
mento um efeito perturbador. Apesar disso, tanto no Pa
recer como no anteprojeto que o acompanha, previu-se 
uma habilitação genérica em Ensino Superior que permi
tirá utilização flexível, segundo as características muito 
especiais desse grau de escolarização. 

No que toca aos_ "Princípios e Métodos", permitimo
nos outra vez recordar o que se passou-no Subgrupo. Na 
primeira versão do nosso trabalho, as matérias específi
cas eram enunciadas diretamente com os títulos das res
pectivas habilitações. Ao Conselheiro Durrrieval Triguei
ro pareceu inconveniente que se designassem a atividade 
profissional e o correspondente campo de estudo pela 
mesma forma. Ocorreu-nos então que os currículos das 
Faculdades de Filosofia, hâ trinta anos, registram a dis
ciplina''Administração Escolar" e, há mais de quinze, 
incluem :J. "Orientação Educacional" sem que isso haja 

-conduzido a equívocos perceptíveis. Não nos opusemos, 
porém, a que se fizesse de algum modo a distinção pre
tendida, e, entre as hipóteses oferecidas a exame, preva
leceu essa de. "Princípios e Métodos" não s6 para a ins~ 
peção como para as demais habilitações. 
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O que agora nos surpreende não !. propriamente que 
se ponha em dúvida a adequação das palavras emprega
das, e, sim, que tal recusa se faça apenas quanto à_ ms
peção. Significa isso que se considera pacífica, por eXem
plo, a preexistência de;, "postu[ados científicos e univer
sais" da Orientação Educacional e da Supervisão, não 
havendo mais por que ... descobri-los na própria realida
deH ~Mas se assim de fato não ocorre, como bem o sabe
mos, isso não deve constituir motivo bastante para ex
cluir tais ãreas dentre as que sejam objeto de formação 
regular. De qualquer modo, nenhum obstâculo opomos 
a que se restabeleça, em todos os casos e não sõ no da 
inspeção, o enunciado mais simples do texto primitivo; 
mesmo porque, ao realizar aquele_acréscimo; nilo dispu
semos a definir esse$ "princípios e métodos" para que 
fossem eles estabelecidos oficialmente. __ 

Neste particular, s~guimos a orientação adotada pelo 
Conselho desde 1962, j_á que a este órgão não fazemos a 
crftic~. "de produzir um curr[cuto profissional sem o exa
me da profissão correspondente". Partimos cÚtamente 
da profissão, que no caso é de pedagogista e não de _ins
petor ou supervisor, e daí chegamos às poucas áreas de 
concentração já legalmente fixadas. Ao_ fazê-lo, entretan
to, fugimos ao mecanismo de alinha~' "operações" de 
trabalho numa coluna e ... matérias" na coluna ao lado, 
que nos levaria a formular um plano de mero adestra
mento; e fugimos sobretudo a impor uma definição ofi
cial, contraditória 110 voto, que seria impraticável se an
tesjá não fosse desnecessária e inconveniente. Impraticâ
vel, porque importaria antecipar, ainda que de forma su
mária, O.\l ... currículos plenos e até os programas a serem 
ministrados pelas universidades e escolas isoladas. Ora, 
somente para o curso de Pedagogia é possível, no mo
mento, determinar mais de duas dezenas de habilitações. 
Imagine-se entã.o qual não seria a tarefa do Conselho se 
idêntico procedimento devesse adotar quanto a seis deze
nas de cursos relativos às profissões até agora reguladas 
em lei. 

Pior é que na maioria dos casos, senão mesmo em to
dos eles, apenas se repetiria o que as institUições de ensi
no superior não podem ignorar, isto é, o que seja o pro-:.. 
fissional cuja formação lhes incumbe promover. Certo 
umas serão mais avançadas em objetivos e métodos, ou~ 
tras mais conservadoras; umas se mostrarão mais bem 
dotadas de recursos materiais e humanos, outras serão 
mais modestas. Todas, porém, terão de revestir o traço 
comum de preparar aquele profissional determinado. 
Não podemos sequer imaginar uma Faculdade de Medi
cina onde se ignora o que~ um clínico, ou uma Faculda
de de Educação onde não se tenha idéia do que é um ins
petor de ensino. Tal escola si_mplesmente não seda cria
da, e, se criada, não seriajairiais autorizada a funcionar. 

Temos, assim, por igualmente desnecessária a defi
nição proposta, em carâter deliberativo, já que a ação do 
Conselho incide sobre aquele traço comum do profissio
nal - daí o currículo e a duração mínimos - e não 
sobre o que deve refletir condições locais, caract~rísticas 
de instituições e mesmo divergências de orientáção. No 
caso em debate, o próprio traço comum sofreu modifi
cação, porquanto o inspetor tradicional sem preparo re
gular, que também não aceitamos, cederá doravante o 
lugar a um outro formado em curso apropriado de grau 
superior, conforme a prescrição legal. Esta prescrição re
novadora foi o que se cumpriu no Parecer, sob critérios 
que não mereceram contestação em termos concretos e, 
deliberadamente, sem exorbitar da competência que a lei 
e o bom senso atribuem ao Conselho. 

Ultrapassar esse limite, assim no caso da inspeção 
como em qualquer outro, importaria a vã tentativa, de 
que não é' virgem a História da Educação Brasileira, de 
padronizar em cada um tipo único de profissional neu
tro, incolor e sem autenticidade. Isso teria apenas o efei
to de inibir a ação criadora das instituições de ensino su
perior, dificultando-lhes opções, experlê-nCiãS e ajUsta
mentos que antes cabe estimular numa hora de reformas. 
O que viéssemos a difai"-piit--a.Todo o País representaria, 
no máximo, a nossa definição, que não lograria jamais 
caracterizar-se como a definição da área de e;<ercício 
profissional, que esta varia nos diversos contextos e sem
pre se renova. Por tais razões, a proposta é também in
conveniente- o que não significa des.cordemos da reali
zação de estudo sobre a inspeção, sem qualquer feição 
deliberativa, como um subsídio a mais para a implan-
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tação do novo curso de Pedagogia, em que ela deve figu
rar por imperativo legal e técnico. 

Em suma: 
a) concordamos com a realização desse estudo e com 

o eventual restabelecimento da primeira designação ado
tada para as matérias relacionadas diretamente com as 
habilitações, sem o acréscimo de;, .. Princípios e Méto
dos"· 

b) 'mantemos, integralmente, a orientação seguida no 
Parecer quanto à lnspeção Escolar. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1969- Valnir Chagas, 
relator. Voto em separado de Cons'- Nair Fortes Abu
Merhy: 

Senhores Conselheiros: 
Tendo tido vista do Parecer que fixa os currículos 

mínimos e respectiva duração para o curso de graduação 
em Pedagogia, quero reafirmar, neste pronunciamento, a 
minha discordância, jâ em suas linhas get:ais expostas em 
plenário desse egrégio Conselho Federal de Educação, 
quando da primeira discussão do referido Parecer, dis
cordância essa que se refere aos seguintes ponto~: 

I - Concepção Geral 
É feliz a idéia do Relator em utilizar o curso de gra~ 

duação em Pedagogia para dar-lhe diferentes destinações 
profissionais. ~ a mesma posição que venho defendendo 
e que, aliás, em documento escrito, sob o título ... Diretri
zes para a Faculdade de Educação da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro", apresentei àquela instituição 
no infcio das discussões para a elaboração do seu Regi
mento, tendo em vista a implantação daquela Faculdade 
em decorrência da Reforma Universitária. -

Nesse -documento, defendia eu a idéia de o curso de 
Pedagogia ser constituído de duas partes: uma comum e 
uma diversificada em quatrO direções, precedida de uma 
série de estudos básicos nos Institutos de nossa Universi
dade, segundo os princípios do seu Estatuto. O currículo 
se diversificaria para conduzir à formação distinta destes 
profissionais: 

a) professor de escola normal- em determinado gru-
po de disciplinas; 

b) diretor de escola primária; 
c) supervisor escolar do nível primário; 
d) orientador educacional para o nível primário; 
e) formação do professor mêdio em geral. 
Na época que me firmei tal documento,junho de 1968, 

a forffiação de_profi~sionais do nível primário, inclusive 
de professor normal, era feita em Institutos de Edu~ 
cação, segundo o preceito do parágrafo único do art. 59 
da Lei de Diretrizes e Bases, o que não excluía a compe
tência concorrente das Faculdades de Filosofia, hoje Fa
culdades de Educação. 

Eu chamava, à época, a atenção para o fato de que, se 
o curso da nossa Faculdade de Educação continuasse a 
funcionar concorrentemente com o do Instituto de Edu
cação do Estado d~ Guanabara, não poderíamos habili
tar profissionalmente, pois o Estado só Qaria, como na 
realidade dá, valor aos títulos que o Instituto expede. 
Teríamos que obter, mediante convênio, conforme pro
pus, ficasse à nossa disposição uma escola normal do Es
tado e uma escola primária, e que cessasse, no Instituto 
de Educação, a formação do professor normalista e a 
dos profissionais para o nível primário, passando esta 
competência para a nossa Faculdade, cabendo ao Estado 
reconhecer os títulos que ela expedisse. 

Ao discutir tal proposta, naquela faculdade, houve a 
procedente alegação da inviabilidade de tal esquema, 
uma vez que não resultava de lei, ma~ do entendimentos 
que a faculdade não julgava poder levar a bom termo, 
por uma série de razões de todo plausíveis. 

Assim a nossa Faculdade estruturou seu curso de Pe
dagogia em três direções, partindo de uma base comum: 
a do magistério, a da orientação, a da administração. 
Oferece, pois, oportunidade para que os estudantes jã se 
orlúifem; no curso de graduação, para uma área que, no 
pós-graduação, venha a tornar-se especialização. 

Eis, porém, que advém da Lei nl' 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que, no seu art. 30, determina: 

.. A formação de professores para o ensino de se
gundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem 
como o preparo de especialistas, destinados ao tra
balho de planejamento, supervisão, administração, 
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inspeção e orientação, no âmbito das escolas e siste
mas escolares, far-se-á em nível superior. 

§_I.,. A formação dos professores e especialistas 
prev1stas neste artigo realizar-se-á nas universida
de~, mediante cooperação das unidades responsá
veis pelos estudos incluídos nos currículos dos cur
sos respectivos". 

~te artigo e seu § 1 Y reclamam interpretação. 
A primeira vista, parece que a formação de professo

res para o ensino de segundo grau e do$. "especialistas" 
em educação são privativos das universidades, retirando 
a anterior prerrogativa aos Institutos de Educação. En
tretanto, maior exame do artigo levanta dúvidas. 

Não é tão fácil assim o entendimento do§ 11' daquele 
artigo. Se realmente à universidade couber privativa
mente a formação de professores de ensino médio e de 
"especialistM" em educação, é claro que estariam excluí
das as escolas superiores isoladas, as federadas, o que se
ria contraditório. Lei alguma pode ser absurda. Parece 
que, ao redigir tal artigo, o legislador tenha pensado no 
ensino superior brasileiro jâ constituído ele sob forma 
universitária, o que não ocorre. Não tem sentido, por
tanto, a exclusão dos estabelecimentos isolados ou dos 
que ve~ham a constituir uma federação, para a mesma 
tarefa. Assim, a expressão do citado§ I~' tem que ser en
tendida ou no sentido temporal ou no sentido condicio
nal como se a proposição assim tivesse sido redigida,:, .. A 
formação dos professores e especialistas previstos neste 
artigo, quando realizada em universidade ... "Otj., "A for
mação dos professores e especialistas previstos neste arti
go, se realizada em Universidade ... " Se assim for, o Insti
tuto de Educação que, segundo a Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação, pode criar .. cursos de formação de pro
fessores para o ensino normal, dentro das normas esta
belecidas para os cursos pedagógicos das Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras", não ficaria privado da 
prerrogatíva de formar aqueles professores e os profis
sionais para atuarem no ensin~ primário. 

Considere-se, porém, que o legislador não teria redigi
do_ este artigo se não tivesse em mira revogar o parãgrafo 
único do art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases, pois a Uni
versidade e os estabelecimentos isolados de nível supe
rior dessa área de ensino, pela própria conceituação da 
Lei, jâ gozavam das prerrogativas de formar professores 
de nível médio e especialistas em educação. 

Admitir-se, pois, ad argumentandum, que ele revoga 
realmente aquele preceito. A situaçã.o nacional não se 
beneficiaria dessa hipótese, pois Estados e TerritóriOs 
há, onde inexistem Faculdades de Educação, em que a 
realidade educacional impõe seja esta formação feita 
apenas nos respectivos Institutos de Educação. 

Dessa forma, a doutrina do Relator é, em si, válida, 
mas exige uma diversificação por zonas culturais e, mes
mo dentro das mais adiantadas, reclama um período de 
transição para a implantação desta nova diretriz. 

Para que, repentinamente, saíssemos da formação fei
ta pelo Instituto de Educação para o âmbito da Faculda
de de Educação tornar-se-ia necessário Convêtiio entre 
as Secretarias de Educação dos Estados e as Faculdades 
de Educação, colocando as instituições daquelas à dispo
sição destas. Tomemos, para exemplo, o Estado da Gua
nabara, com o seu Instituto de Educação, as Escolas 
Normais Sara Kubitschek e Heitor Grillo, seu setor de 
Pesquisas Educacionais do Ensino Primário, suas escolas 
primárias experimentais. Parte desse conjurito, senão 
todo ele, teria que ser colocada à disposição das Facul
dades de Educação aqui sediadas. Essas Faculdades de 
Educação deverão admitir pessoal qualificado em ensino 
primário para poder organizar os cursos, inclusive à prá
tica pedagógica e os estágios supervisionados. Essa 
transformação reclama tempo, sobretudo no nosso Esta
do em que se teria que encontrar um critério de distri
buição dessas instituições pelas diversas Faculdades de 
Educação aqui existentes. i ornar obrigatória essa práti
ca a partir do ano de 1970, sem que haja previsão orça
mentária correspondente, seria determinar o impossível, 
o que levaria muitas Faculdades de Educação a aparen
tar essa formação e desvirtuar o que já vem sendo feito 
com base mais firmes. 

Se, porém, deixarmos essa formação indefinidamente 
nas_ mãos dos Institutos de Educação, as Faculdades de 
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Educação não poderão com eles concorrer, não no senti
do da qualidade, quando satisfeitos aqueles requisitos a 
que já me referí, mas porque os professores normalistas e 
os técnicos que se prepararem para atuar no nível pri
mário não_ serão absorvidos no mercado de trabalho. 
Restará à Faculdade de Educação apenas a complemen
tação pedagógica no curso de graduação e a formação de 
especialistas, no de pós-graduação. 

Voltemos, agora, nossa atenção para o entendimento 
da palavr~ "especialista", contida no texto legal, ora em 
discuss.ão~ "Especialista", tal como na lei empregada, 
poderia ter, ao mesm_o tempo, dois significados. O pri
meiro para qualificar aquele que faz um curso de espe
cialização (situado em nível pós-graduado) e o segundo 
para classificar aquele que tenha cursado, em nível gra
duado, uma modalidade delimitada. 

Se atribuirmos, indistintamente, ao termQ "especialis
ta" duas conotações tão diferentes, são fáceís as conse
qüências práticas. Os sistemas escolares se inclinarão 
para a primeira hipótese e, como são eles que criam o 
mercado de trabalho, os profissionais não tenderão a ul
trapassar o nível de graduação. Ficam quase sem destino 
os cursos de pós-graduação, cuja organização é tão re
clamada ror todos quantos se interessam pelo processo 
do ensino superior, constituindo este um dos temas em 
que o Grupo da Reforma Universitária mais ínsistiu, 
Grupo esse justamente que propôs a lei ora sob interpre
tação. 

Está claro que o termo''especialista" não foi aí bem 
empregado, A intenção do legislador parece ter sido real
mente tirar do Instituto de Educação as prerrogativas de 
formar professores de nível médio (normalistas) e profis
sionais para aluarem no nível primário. Entretanto, a lei
tura da lei não deixa clara esta conclusão. 

Continuando a admitir que tenha havido a derrogação 
da lei anterior e, portanto, que os cursos referidos no art. 
30 da Lei n9 5.540 citada só bem se situem em Faculda
des de Educação. devemos preocupa~~no~ com os cri
térios que--nos devem ori.!mtar quanto à sua colocação: 
em nível de graduação1 Em n[vel de pós-graduação? 

São, desde logo, identificáveis três critérios: o da hie
rarquia dos cursos; o da realidade educacional brasileira; 
o da idade ou experiência dos candidatos. 

J9) Critério da hierarquia dos cursos 

Se, em regra, formamos o professor de ensino pri
mário, cm todo o_ Brasil, num curso de nívd médio, seria 
absurdo colocar, no mesmo nível, a formação dos profis
sionais que só vão dirigir, supervisionar, coordenar sua 
atividade, avaliá-la ou completá-la. Essa formãção só te
ria significação s_e fe_it_a em nível superior e imediãtamen
te superior n:;~ "escola educacional".("school ladd~r" dos 
americanos). Logo, seria em nível de graduação em esco
las superiores. 

Da mesma forma, se formamos o professor de ensino 
médio em cursos de graduação, os profissionais que 
sobre eles vão atuar no processo análogo ao descrito no 
interior;terão de ter formação imediatamente superior, 
isto é, a que se faz em cursos de pós-graduação. 

Esse ponto não reclama maiores consideraÇões. 

29) Critério da realidade educacional brasileira 

O Brasil constitui um complexo cultural muito diversi
ficado. Regiões há em que o professorado primário for
mado em escola normal alcança taxas baixíssimas. As
sim, conforme o Censo Escolar de 1964, os professores 
em qualquer qualificação alcançavam as seguintes taxas: 
Acre 91%; Amapá 73,1%; Maranhão 73,3%; Rio Grande 
do Norte, 80,2%; Paraíba, 77,9%; Sergipe, 75,4%; Mato 
Grosso, 80;2%~-~ evidente que a problemática da edu
cação, nesses Estados e Territó:dos, não se assemelha à 
de outros, onde as taxas sejam muito altas. 

Por outr_o lado, o Estado do Acre e os Territórios bra
sileiros não possuem Faculdades de Educação, razão por 
que não s.e poderá tolher a iniciativa dos ln_stüuJQS.~e 
Educação para a formação dos professores normalísfiiS e 
dos profissionais que vão militar no âmbito da educação 
primária, 

Pode-se admitir que nesses Estados e Territórios, em 
que são baixas as taxas de professores primários com 
formação adequada e de professores de nível médio re-
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crutados quase exclusivamente pelo sistema de exames 
de suficiéncia, haja formação de técnicos para o nível 
primário e de técnicos para o nível médio em cursos de 
graduação, com o esforço conjugado dos Institutos de 
Educação e das Faculdades de Educação. Mas serão 
simplesmente técnicos e não especialistas. 

Regiões há, em que os sistemas escolares já terão al
cançado certo aperfeiçoamento e onde será posslvel e re
comendável que a formação dos técnico~ _de ensino pri
mário se faça exclusivamente em Faculdades de Edu
cação, resguardando-se um período de transição. A for
mação nesse nível não exclui a possibilidade da for
mação em nível Pós-graduado, se o sistema escolar qui
ser fazer tal exigência. Daí diferenciar-se a qualificação: 
tê:n~cos em nível primário e especialistas em nível pri
_mano conforme a formação seja em nível de graduação 
ou de pós-graduação. 

Nessas regiões, os profissionais para atuarem no nível 
médio serão especialistas. 

Não há a menor dúvida de que o Estado da Guanaba-
ra está nessas condições. _ 

Dessa forma, os Estados que já tenham alcançado esse 
estágio, comecariam, logo após a formação dos seus pri
me_~ros têcnicos (em nível graduado) e especialistas (em 
nível pós-graduado) a preparar o adventO da formação 
do professor primário em nível superior. Nessa fase, ces
sará, para tais Estados, a formação de têcnicos em nível 
graduado, passando todos as serem especialistas, na ver
dadeira concepção do termo. 

Se tem sido muito criticada a excessiva centralização 
de ensino secundário e superior, cuja regulamentação era 
feita em caráter nacional antes da Lei de Diretrizes e Ba
ses, não se justifica que continuemos a legislar, em ter
mos comuns, para regiões tão diferenciadas, com o pres
suposto de que estão em igualdade de condições. Ou ni
velamos para cima, o que seria uma utopia; ou para bai
xo, o que seria catastrófico. 

39) Critério da idade ou e"periência 
No projeto de resolução, a que se refere o parecer ora em 
discussão, o Relator admite que a formação do profissio
nal de ensino primário, a duração do curso _seja pelo me
nos de I ,5 ano, o que poderia conduzir o Administrador 
Escolar e o Supervisor Escolar de estabelecimento de en
sino primário a poderem exercer a profissão coin 18,5 
anos de idade (admitindo que tenha entrado no ginasial 
com 10 anos a completar 11 durante o ano letivo). 

O Relator só menciona a exigência de comprovação 
do exercício de magistério para o curso de Orientação 
Educacional, que, segundo seu parecer, deve ser exclusi
vo do ensino médio. 

Entretanto, qualquer profissional que se prepara para 
atuar como diretor ou supervisor ou orientador, em 
qualquer nível, terá que ter a experiência de magistério. 

A razão primordial da necessidade_ dessa experiência 
reside no fato de ensejar ela que o futuro piofissional en
tre em conta to direto com as realidades da vida escolar, 
tais como ocorrem no processo didático, bem como a ne
cessidade de bem situar-se nas posições daquelas a quem 
vão dirigir, supervisionar e orientar. 

Não se pode c·ompreender que com apenas 18,5 anos 
de idade possa alguém ter a necessária maturidade para 
o desempenho de tais cargos. 

Uma das grandes dificuldades em estruturar o ensino 
da enfermagem em níveis que correspondam ao ginásio e 
colég[o, está no fato de uma profissional do campo de 
enfermagem não poder atuar junto a doentes antes dos 
20 a 21 anos. O mesmo ocorre no campo da educação no 
que diz respeitO aos profisSionais que vão atuar sobre os 
professores primários. -- · 

Portanto, segundo este critêrio, recomeil.da-se que o 
curso técnico para o ensino primário se-abra apenas para 
os Que tenham experiência docente em nível primário, no 
m1riím0 de 2 anos-; e que essa expCriêilcia· seJa anterior à 
admissão e não concomitantemente ou posterior. 

Passemos, agora, ao exame de outros pontos que iden
tifiCam a concepção geral do Relator do parecer ora em 
discussão. 

Quan!O à escolha das modalidades de ensino, o Rela
tor identifica 9, das quais 3 são redutíveis, porque pro
põem a formação simultânea d~ "especialistas'' do J9e'29 
graus. A problemática é tão ampla e tão específica em 
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cada nível que a preparação concomitante seria bastante 
dificultada. 

Conforme já esclareci, nos siSterTias eScolares que se si~ 
tuan1- ein zonas menos desenvolvidas, pode-se admitir, 
em carãter transitório, que se formem técnicos para o 
nível primário e também para o nível mêdío em cursos de 
graduação, mas em qualquer hipó_tese sugiro que seja di
ferenciada a formação dos que se destinam ao 19 nível 
daqueles que se orientam para o 29 nível, tanto mais que 
o_~xercfcio de magistêrio deve corresponder a cada nível. 

Quanto à exclusãO, feita pelo Relator, da modalidade 
de, "'?rientador educacíonal" para o nível primârio, 
permito-me fazer algumas considerações no sentido_ de 
ser prevista esta formação. 

Todos sabem que, em princípio, o prOfessor ê O verda
deiro orientador do educando, qualquer que seja o nível 
em que este se situe. TOdo processo de ensino é, em si 
mesmo, processo de orientação. O objetivo da escola não 
é ~penas influir sobre o intelecto, mas formar hábitos, 
atitudes e despertar interesses, para o que decisivamente 
colabora o professor. Mas a existência de classes nume
ro'sas de alunos, como ocorre em nosso País, leva o pro
fessor a dar atenção aos. "grupos" e não ao!i. "indiví
duos". Por outro lado, as profundas mudanças sociais 
q_ue atravessamos, em ritmo cada vez mais vertíginoso, 
tem levado a escola a aceitar, nos níveis primário e mê
dio, funções supletivas, para cujo desempenho se torna 
neCessária ·a existência de profissionais capazes de cuidar 
dos problemas individuais dos alunos. Surge a necessida
de de examinar casos de repetência, de evasão e de desa
justamento esc'?lar, devendo haver um serviço especiali
zado e profissionais qualificados para exercê-lo. 

Ê verdade que são menos complexos os problemas de 
orientação educacional na escola primária de 4 a 5 anos, 
como a temos em geral, porque cada professor atua sem
pre, por todo o ano letivo, sobre os mesmos alunos, ·a 
que facilita o melhor conhecimento deles. Mas, se o ensi-

- no primário se estender à 6• sêrie e criar-se, na 5• e 6• 
séries, atividades em oficinas diferenciadas, os alunos te
rão cantata com diferentes professores. Acresce, ainda, a 
circunstância de que, ao serem promovidos, os alunos 
mudam de professor, justificando a existência de um ser
viço de acompanhamento de escolas, que já fornecesse 
aos subseqUentes professores um diagnóstico a respeito 
de cada aluno, quanto aos aspectos de sua capacidade, 
seu comportamento, seus interesses, seu meio social, 
problemas especiais de família, de trabalho, de ajusta
mento escolar, etc. Por isso, acha justificável a existência 
de tais profissionais, nos sistemas escolares que, pela sua 
complexidade, já os reclamem. 

Quanto à atividade de Planejamento, para a qual é 
proposta a formação de. "especialistas" em nível de gra
duação, trata-se de atividade que nem mesmo excepcio
nalmente para os sistemas escolares de regiões menos fa
vorecidas possa ser exercida por quem não tenha for
mação em nível pós-graduado. O planejamento educa
cional é uma atividade que exige a confluência de vários 
especialistas, tais como o administrador esc_olar, o pro
fessor, o economista, o sociólogo, o higienista, o arquite
to. 
. Relativamente à atividade do inspetor es_colar, 
Jdenfico-a ~o nível primário e médio, com a do supervi
sor. Paulatmamente, tenderá a desaparecer do cenârio 
educacional brasileiro, nesses dois níveis de ensino, o ins
petor com a função de polícia, vindo a ser substituído 
pelo supervisor, isto ê, aquele que orienta pedagogica
mente. Essa transição talvez melhor se prepare em cursos 
a que os franceses dão o título de, "recy-clage", termo que 
bem poderá ser traduzido como. "atualização" ou. "revi
são", Para esse fim, poderíamos oferecer aos inspetores 
ora em exercício, em cuja formação já figurasse a reali
zação de qualquer curso superior, cursos intensivo em· 
Faculdade de Educação. 

Passemos, agora, ao exame dos 
fi- Míninlo dos Curriculos 

Os currículos mínimos são fLxados para as áreas pro
fissionais. Não se compreende, pois, a colocação da dis
ciplina Sociologia Geral dentro do currículo profissio
nal. Ela se situará bem no ciclo básico, em companhia de 
outras disciplinas. Na nossa Faculdade de Educação, 
colocou-se, no campo a Sociologia, como básica, Antro
pologia Cultural, exigindo dos estudantes o conhecimen-
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to da Cultura Brasileira. Mas nem por isso se descuidou 
de outras matérias básicas. 

Entendo que, na fixaçãO de currículo, temos que sepa~ 
rar os elementos do ciclo básico, dos do ciclo profissio~ 
na!. Para a primeira parte, o Conselho Federal de Edu
cação se limitaria a fazer indicativos gerais, confiando 
aos es_tabelecimentos a escolha das disciplinas dessa área. 

Assim, do currículo comum profissional eu excluiria a 
Sociologia Geral, porque não pertence ao campo profis
sional da Educação. Incluiria, nesse currículo comum, a 
Administração Escolar. Isso porque não se poderá com
preender a formação de um profissional da educação que 
desconheça a estrutura da escola em que milita, que não 
saiba precisar os condicionamentos que o administrador 
prepara para a efetíV3. realização de processo didático. 
Não justificaria que desconhecesse a escola em que vai 
militar, o subconjunto a que ela pertença ou ao conjunto 
do sistema escolar a que ela se vincule. Não ê suficiente 
uma análise antropológica do sistrna escolar, que estaria 
ao cuidado de uma disciplina vinculada ao Departamen
to de Sociologia Educacional, mas impõe-se o conheci
mento dos fundamentos que explicam a organização e a 
administração escolar, a sua própria dinâmica. !\enhum 
profissional da educação poderia deixar de conhecer sua 
posição em relação aos elementos da Administração Es
colar, sendo ele próprio um dos seus elos, pois é confia
da, pela Administração Escolar, a realização final do 
produto a que a empresa escolar se decida. Por isso se diz 
qw;:_ "o professor administra a sua classe", empregando 
poderes decisórios próprios, êtuando em jogo a eficiência 
do processo didático. Mas não pode ignorar que ê o ad
ministrador que, pelas suas decisõ_es, facilita ou impede a 
adoção de métodos didáticos, pela disposição de ho
rários, pela produção de recursos de tecnologia do ensi
no pela seleção do corpo do~nt~. pela elaboração dos 
currículos, etc. 

Neste documento, usamos indistintamente, "adminis
tração Escolar" e. "Organização e AdministraçãO Esi::O~-
lar". 

Matéria interdisciplinar, ela ajuda a integrar os con
ceitos da filosofia, da sociologia e da psicologia educa
cionais (ou, melhor, da Educação). 

Se, conforme muito bem disse Toynbee, a civilização 
moderna se caracteriza pela organização, não poderá 
permitir que dentro dela atue quem desconheça suas me
tas, seus pressupostos e sua dinâmica. 

Na nossa Faculdade de Educação, foram os próprios 
alunos ao curso de Complementação Pedagógica que so
licitaram que tal disciplina se transformasse, de Elemen
tos de Administração Escolar, prclccionada em um 
período, em Administração Escolar, a ser dada em dois 
períodos, experiência essa que já no corrente ano está 
iniciada. 

Dessa forma, seriam seis as disciplinas comuns a qual
quer curso (embora seja di.scutfvel a colocação, aí, da Di
dática, não vou incluir este ponto): Filosofia da Edu
cação, Sociologia da Educação, Psicologia da Edu~çã~, 
História da Educação, Administração Escolar e DLdátt
co. 

A parte diversificada será constituída das seguintes 
disciplinas: 

l. Organização e Administração da escola Primâría 
2. Orgunização e Administração da Escola Média 
3. Estatística aplicada à Educação 
4. Princípios e MétOdos de Orientação Educacional 

na EsCola Primária 
5. Testes e Medidas Educacionais 
6. Planos de cursos na escola primária 
7. Currículos e Programas da Escola Média 
8. Metodologia do Ensino Médio e Prática de Ensino 
9. Métodos em Pesquisa Pedagógica 
10. Supervisão na escola primária 
11. Técnicas audiovisuais--em educação 
12. Fundamentos biológicos da educação 
Os planos de curso serão organizados de tal forma que 

um grupo de matérias seja conSiderado o principal (ma
jor) e outro subsidiário (minor). 

Passemos agora, ao exame da parte que se refere à 
III - Habitação Especifica 

Quando da minha exposição oral, em plenário, não 
aflorei, sequer de leve, este ponto, por não ter tido o sufi
ciente tempo de organizar o quadro que ela determina, o 
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que agora o faço e constitui parte deste estudo, como 
anexo. 

Pelo que já expus, fica claro que eu excluiria a hipótese 
nQ 1, que trata da habilitação em Planejamento Educa
cional, por entender ser este um dos domínios da pós
graduação, propondo, desde já, que ao invés de formar
mos ••ptanejador educacional", formemos "programa
dor em educação". 

Não me parece justificável que se prepare, simultanea
mente, técnicos para o ensino do ]<;>e 29, A problemática 
e tão ampla e tão peculiar em cada nível que a prepa
ração concomitante se exclui. Assim, eu eliminaria as hi
póteses nYs 3, 4 e 5. 

Restringiria a 2<;> hipótese ao lY grau, caso se venha a 
chegar a um entendimento completo a respeito da neces
sidade do Orientador Educacional para esse nível de en
sino, atentos aos argumentos ex.pedindos pelo Relator 
do Parecer e os que apresentam no corpo desta expo
sição. 

Quanto à hipótese nY 6, eu proporia que o candidato 
optasse por um grupo de disciplinas, nas quais preten
desse registrar e intensificar seu estudo na última série. 
Tal como, aliás, se faz nas outras modalidades de ensino 
médio, 

De qualquer forma, aos que se candidatem aos títulos 
de técnicas do _ensino primário, sugeriria que se fliesse a 
comprovação do exercício de 2 anos de magistério pri
mário; pelas razões jã apresentadas. 

Destas considerações, já não desejo alongar, volto-me 
ao exame da 

IV - Terminologia das Disciplinas 

Conforme já salientaram na minha exposição oral, pa
rece não ter sentido a denominação. "Estrutura e Funcio
namento do Ensino", nem quando usada,."in genere", 
nem quando adjetivada pelo grau ou nível de ensino. 

"'Estrutura e Funcionamento do Ensino", tal como 
definda pelo próprio Relator no corpo do Parecer, in
clui,juntamente com o estudo técnico dos graUs de esco
larização, toda a problemática institucional que se com
preende no ensino ... ". E justamente a matéria de Admi
nistração Escolar em nossos Programas. Proponho, pois, 
que se modifique a denominação partt. "Organização e 

-Administração Escolar" ou simplesmente,_ .. Adminis
tração Escolar", adjetivando com o grau ou nível, quan
do couber. Insisto no emprego do adjetivQ. "escolar" ao 
invés dç "ensino". Porque a escola é a instituição e ê. nela 
que ocorre a problemática do ensino. Só se compreende 
estrutura do ensino no quadro de referência da escola. 
Os norte-americanos usam "Administração Escolar" ou 
••Administração Educacional", quando genericamente, a 

-"Administração da Escola Primária",. "Administração 
da Esc_ola Secundária" quando a estes níveis se referem. 

Quanto à Legislação do Ensino, parece não se justifi
car como disciplina autónoma, pois não se compreende a 
legislação fora do contexto da_ a-dministração, isto é, os 
atas legislativos lato sensu - constituem o substrato da 
administração. 

Não se alcança o objetivo de uma disciplin~ .. Princí
pios e Métodos de Administração Escolar", quando não 

-referida a um dado nível e modalidade. O melhor seria 
substituir por uma disciplina geral. 

Proponho, ainda, a unificação da terminologia do 
Projeto. Se se adota lY grau, 29 grau não há porque ado
tar superior, mas 3<;> grau. Então, se se usa superior para 
o grau mais alto, deve-se empregar médio e primário 
para o grau mais alto, deve-se empregar médio e pri
mário para os demais níveis. 

Preocupemo-nos, agora, com a 

V - Duração dos Cursos 

Um dos altos pontos da Reforma Universitária é o, 
que se refere à instittucionalização das carreiras curtas e 
longas. Penso, porém, que no âmbito da Educação, são 
longas as carreiras que correspondam à formação em 
nível pós-graduado, para cuja formação se exijam 4 anos 
de graduação e 2 de pós-graduação, com aluno de tempo 
parcial; ou 3 anos e l, com alUJ?-OS de tempo integral. 

No Brasil, dificilmente encontraremos alunos de_ tem
po integral para os cursos de graduação em Educação, 
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mas jâ os há de tempo integral. Então, essa formação se
ria de 4 e l. 

As carreiras curtas são as dos técnicos formados no 
curso de graduação cuja duração não ultrapasse 2 anos, 
pois se consideram básicos 2 anos. 

Não é possível rebaixar o número de anos letivos, nem 
a sua duração, salvo na hipótese da formação transitória 
em Institutos de Educação. Achamos muito boa a ante
rior indicação do Conselho Federal, constante da Porta
ria Ministerial n9 159, de 1965, que estabeleceu, para o 
Curso de Pedagogia, 2.700 horas, incluindo o curso bási
co e profissional. 

O ensino superior não é mera extensão do secundário. 
Coloca-se, em plano qualitativo, de modo peculiar. 
Muda a natureza das relações entre professor-aluno; mo
difica o processo de orientação de apredizagem. 

O aluno sai de um ambiente em que aprendeu fatos e 
idéias, mas raramente faz seu relacionamento, não os in
terpreta. 

O curso superior deve ter a feição dominante de uma 
busca de c_onhecimentos, de pesquisa, portanto, de dis
cussões, de seminários, de organização e sistematização 
dó saber. 

O ensino deve ter um cunho tal que desperte a investi
vidade e oferece oportunidade de observações em cam
pos onde se realizam experiências bem alicerçadas. 

Ê nesse nível que, via de regra, os estudantes começam 
a elaborar relatórios, exposições fundamentais, traba
lhos crítico-analíticos. 

A nossa experiência tem demonstrado que os estudan
tes chegam à escola superior sem métodos adequados de· 
estudo, sendo necessário que, no ciclo bãsico, recebam 
uma orientação a repeito. Além disso, poucos são capa· 
zes de ler línguas estrangeitas, o que dificulta a leitura de 
livros recom-endados. 

Todas essas considerações nos levam a propor que ne
nPum curso superior mesmo Qestinados às carreiras cur
tas, tenha duração inferior a 2.200 horas. Se admito que, 
nos Institutos de Educação, se faça, transitoriamente, 
curso de- 1.350 horas, é porque não encontro, naquela 
instituição, o ambiente real do ensino superior. 

Nesse sentido, discordo da indicação do relator. 
Podemos, pois, resumindo, chegar às seguintes 

VI - Conclusões 

Não devemos, sob o fundamento de que o Brasil ainda 
não está em situação de criar, em amplitude nacionaJ, 
cursos de pós-graduação, rebaixar a formação daqueles 
que vão atuar sobre os professores que se formam em 
nível graduado. Temos que distinguir e abrir caminhos, 
para que a Educação venha a adquirir, finalmente, uma 
alta posição profissional. Nesse sentido, é oportuno 
lembrar as palavras de Theodor Brameld, no seu clássico 
livro. "Cultural Foundations of Education, an interdisci
plinary exploration": 

"A educação alcançará uma posição profissional 
comparãvel, em competência e nível, à das -outras 
profissões, como a de direito, por exemplo, só quan
do incluir, em seu programa de formação, a expe
riência e o conhecimento mais amplo e de fontes au
torizadas em todos os campos importantes das reali
zações humanas." 

Devemos respeitar as regiões culturais do Brasil e per
mitir que elas críem os seus quadros profissionais segun
do qualificações diferericiadas. 

2. Quanto ao problema dos currículos mínimos, te
mos que distinguir uma parte que constitui o. "ciclo bási
co", de outro que é Q_ "ciclo profissional". Ao Conselho 
Federal de Educação competiria, no primeiro caso, ofe
recer sugestões; no segundo, fixar os mínimos. 

Quanto à primeira parte, entre as sugestões, podería
mos lembrar a experiência do próprio Brameld que, no 
seu jâ citado livro, ao justificar o subtítulo, assim se pro
nuncia: 

"Por este motivo, esta obra adota como subtítulo 
a exploração interdisciplinar. Isso sugere que as ba
ses da educação n!\o podem ser adequadamente es
tudadas como cursos separados em compartimentos 
independent~ de conhecimento: aqui, a psicologia; 
ali, a sociologia, e acolá., a filosofia. Admitindo que 
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as matérias especializadas são igualmente neces
sâ.rias, estas pertencem a um plano diferente dos 
programas de formação docente. Não participam 
dos cursos básicos, que devem proporcionar um pa
norama amplo e fundamental da educação como 
empresa crucial da cultura." 

3. Na terminologia das disciplinas, devemos evitar 
inovações que não trazem clareza e adotar as denomi
nações que jâ se acham mundialmente consagradas. ~o 
caso específico da Administração Esçolar, 

4. Como disciplina de integração profissional co
mum, deve ser inclufda a Administração Escolar, que in
teressa a todo e qualquer grupo profissional da edu
cação, pelas razões que apresentamos, inclusive porque 
também permite a perspectiva comparativa (Educação 
Comparada). 

5. Na parte que se refere à habilitação específica, 
uma vez que discordo parcialmente da concepção .• é na
tural que proponha a eliminação de algumas hipóteses, 
especialmente aquelas que permitem a formação conco
mitante de profissional para o 19 e 29 graus. 

6. Convém, nesta conclusão, ressaltar que devemos 
pa'rtir das necessidades dos sistemas estadu.ais e ~as c.on
dições que apresentam, para podermos ba1xar d1retnzes 
com caráter nacional. _ 

Por outro lado, somos iniciantes nesta área de for
mação, convindo ouvir especialistas que acaso existam 
em universidades ou estabelecimen_tos isolados de ensino 
superior. . 

Sugiro, assim, que. se faça uma cOnsulta à_Sec!etânas 
de Educação sobre a situação do magistério Primário e 
normal e a dos admin_istrador~s escolares, ~nclusive com 
a apresentação, por parte delas, dos respectivos quadros 
de pessoal, com a sua qualíficação, suas. atribuiçõ~ e sa
lários. E, ainda, o pl3:nq de cursos supenores ora e:usten4 

tes nos respectivos Jn~titutos de Educação. 
Não seria de~ais também, consultar o Instit:uto Na

cional de Estudos Pedagógicos, que vem ministrando 
cursos de formação de atualização de professores pri~ 
mãrios e de formação de s1,1pervisores prifuârios, através 
do qual se poderá melhor conhecer a realidade brasileira 
nesse campo de formação. 

Cabe, finalmente, ouvir a Associação Brasileira de 
Professores de AdminiStração Escolar, órgão que con
grega os profissionais que se preocupam com o problema 
ora enl questão e que têm organizado reuniões em que 
são discutidos tais problemas. 

Esta a constituição que tenho a honra de trazer para 
tornar mais amplo o debate, do qual resultará, estou cer· 
to, a solução que melhor se adapte ao nosso País. 

C.F.E. 8 de abril de 1969.- Nair Fortes Aby~Merhy, 
Relatara. 

(Às Camissões-de ConstftuiÇão e Justiça e de Edu
cação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 100, de 1986 

(N9 2.213/79, na Casa de oriçem) 

Dispõe sobre a revisio do cálculo do benefício aos 
segurados da Previdência Social que se aposentaram 
durante a vigência do art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, em sua redaçio original. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Aos segurados Oa Previdência SoCial que se 

aposentaram na vigência do art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 
dejunh~ de 1973, em sua redação original, fica assegura
do o direito de requerer e obter a revisão do cálculo do 
benefício. nos termos do estabeleCidõ rio art. 49 da Lei n9 
6.210, de 4 de junho de 1975. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data d.e sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, 

DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de Previdência Social, e dá ou· 
tras providências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 39 O valor mensal dos benefícios de prestação 
continuada, inclusive os regidos por' normas espec:iais, 
será calculado tomando-se por baSe o Salário-benefício, 
assim entendido: 
I- para o auxílio-doença, a ap'osentadoria porínvali

~.t..~ pe!l~!P _e__Q_ ~u~íJ.iq-recll!são: 1/_12 J.~.f!l .doz~_avos) 
da soma dos salários de contribuição imediatamente an4 

teriores ao mês do afastamento da atividade, até o máxí
mo de 12 (_doze), apurados em período não superíor a 18 
(dezoito) meses; 
II- para as demais espécies de aposentadoria, 1/36 

(um trinta e seis avos) da soma dos salários de contri
buição imediatamente anteriores ao mês do afastamento 
da atividade, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados 
em período não superior a 48 (qUareõta C Oito) meses; 
III- para o abono de permanência em serviço, 1/36 

(um trinta e seis avos) da soma dos salários de contri4 

buição irriediatamente anteriores aó mês da entrada do 
requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apura
dos em período não superior a 48 (quarenta e oito) me
ses. 

§ !9 Nos casos dos itens II e III deste artigo, os sa
lários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos 
meses serão prevüimente corrigidos de acordo com coefi
cientes de reajustamento, a serem periodicamente estabe
lecidos pela Coordenação dos Serviços Atuariais do Mi4 

nistério do Trabalho e Previdência ··socíãl. 
§ 29 Para o segurado facultativo, ou autónomo, o 

empregado doméstico ou desempregado que esteja con
tribuindo em d_obro, o período básico para apuração do 
salário-beneficio será delimitado pelo inês da data de en
trada do requerimento. 

§ 3Q Quando no período básico de cálculos o segura
dó ·houver percebido benefício por incapacidade, o 
período de duração deste será computado, 
con-siderando-se como salário de contribuição, no perío
do, o salário- beneficio que tenha servido de base para o 

. cálculo de prestação. _ 
§ 49 O salário-benefício não poderá, em qualquer }li

pótese, ser inferior ao valor do salário mínimo mensal vi
gente no local de trabalho do segurado à data do início 
do benefício, nem superior a 10 (Vinte) vezes o inaiOr Sa
lário mínimo vigente no País. 

§ 59 O valor mensal dos benefícios de prestação con~ 
tinuada não poderá ser inferior aos seguintes percen~ 
tuais, em relação ao valor do salário __ mínim,o mensal_qe 
adulto vigente na localidade de trabalho do segurado; 
I- 90% (noventa por cento), para os casos de apo

sentadoria; 
It- 75% (setenta e cinco por cento), para os casos de 

auxílio-doença; 
III- 60% (sessenta por cento), para os casos de pen

são. 

§ 69 Não serão considerados, para efeito de fixação 
do salário Qe contribuição, os aumento_s que excedam os 
limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos 
nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao 
inicio do benefício, salvo quanto aos empregados, sere
sUltantes de prOmoções reguladas-por- narinas gerais da 
empresa, admitidas pela legislação do trabalho, de sen
tenças normativas ou reajustamentos salariais obtidos 
pela categoria respectiva. 

§ 79 O valor mensal das aposentadorias de que trata 
o inciso H não poderá exceder 95% (noventa e cinco por 
cento) do salário de benefício. 

LEI N• 6210, 
DE 4 DE JUNHO DE 1975 

Extingue as contribuições sobre beneficio da Previ
dência Social e a suspensão da aposentadoria por mo
tivo de retorno à atividade, e dá outras providências. 

. ·A~t.· 4~-'--·ó· ~~t.· 3;:dd -Ld: ~;·i89õ: ~ie~S~d; j~~h~· d~ 
_1973, pâssã a vigorar com as Seguintes altera_ções: · 

·-"II- para as demais espêcies qe aposentad~ria, 
1/36 (um trinta e seis avos) da soma dOs sãiârios de 
contribuição imediatamente anteriores ao mês do 
afastamento da atividade, até o mãximo de 36 (trin
ta e seis), apurados. em·-período nãO Sl.iPerior a 4-s· 
(quarenta e. oito) meses; 
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III - para o abono de permanência em serviço, 
1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários de 
cori(ríbuição imediatamente anteriores ao mês da 
entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trin~ 
ta e seis), apurados em período n~o superior a 48 
(quarenta e oito) meses. __,_ 

§ 69 Não _serão OOnsiderados, para efei1C? de fi
xação do salário de benefício, os aumentos que ex
cedam os limites legais, inclusive os voluntariamen
te concedidos nos 36 (trinta e seis) meses imediata
mente anteriores ao início do benefíc~o, salvo quan
to aos empregados se resultantes de promoções re
guladas por normas gerais da empresa, admitidas 
pela legislação do trabalho, de sentenças normativas 
ou reajustamentos salariais obtidos pela categoria 
respectiva. 

§ 7' O valor mensal das aposentadorias de que 
trata o inciso II não poderá exceder 95% (noventa e 
cinco por cento) do salário de beneficio." 

(Às Comissões de Serviço Público CMI e de Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 101, de 1986 
(N9 344/83, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 195 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Q9 

5.452~ de J9 de maio de 1943, transferindo ao empre
gaâor·o ônus de provar a inocorrência ou atenuaçio 
de pcriculosidade ou insalubridade. 

O Congresso N acionai decreta: 

Art. l'i' O art. 195 da Consolid'ação das Leis do Tra
balho, aproYada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 

-de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, 
a ser numerado como§ 39, renumerando-se os demais: 

"Art. 195. 

§ 39 Ao empregador cabe o ônus de demons
trar, em juízo, a inocorrência ou a atenuação da pe
ric~losidade e da insalubridade alegada pelo empre
gado, sempre que a atividade respectiva tenha sido 
previamente inserida no quadro a que se refere o 
art..l90. 

Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA COORDENAÇÃO DAS 

COMISSOES PERMANENTES 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943) 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO V 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

· · · · ·· ·····•·· ···· sE:Ç;.:õ· iúii ···· ·· ·· ········ ·· 
Das Atividades Insalubres ou Perigosas 

Art, 195. A caracterização e a classificação da insa
lubridade e da periculosidade, segundo as normas do 
Ministério _dq_J"raQ~lho, far~se-ã:o através de períCia a 
cargo de méõjco do trabalho ou engenheiro do trabalho, 
registrados no Ministério do Trabalho. 

§ ·-r~--É facultado às empresas e aos sindicatos das ca~ 
tegoríã:s profissionais interessadas requererem ao Minis
tério do Trabalho a realização de perícia em estabeleci~ 
menta Oij setor deste, com o objetivo de caracterizar e 
classificar ou delimitar as atividades insalubres ou peri
gosas. 

§ 29 ArgUida em Juízo insalubridade ou periCulosi
dade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de 
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grupo de associados, o juiz desígnarâ perito habilitado 
na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará 
perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. 

§ 3'~ O diSpostO nos parági-"afos anteriores não pieju
dica a açã.o fiscalizadora do MinistériO do_ iiifiãlho, 
nem a realização ex officio da perí'Cia. 

.... 'ris. c;~~is~5~~ 'de. Co-,;s;it~idá~ ~·j~;,i~~ ~·d;·L;: 
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 102, de 1986 

(N9 390/83, na Casa de origem) 

Manda computar no cálculo do descanso semanal 
remunerado as horas extras habitualmente prestadas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l v As alíneas a, b e c do art. 79 da Lei n'~ 605, de 
5 de janeiro de 1949, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 7" .... , ... , ..... ,_, ....... -.... ~., ....... -:-c-

a) para os que trabalham por dia, semana, quin
zena ou mês, à de um dia de serviço, computadas as 
horas suplementares; 

b) para os que trabalham por hora, à sua jorna
da normal de trab_al_ho, incluídas as horas comple
mentares; 

c) para os -que trabalham por tarefa ou peça, o 
equivalente ao salário correspondente ~s tarefas ou 
peças feitas durante a semana, divídido pelos dias de 
serviço efetivamente prestados ao empregador; 

Â.ft. 2'1 Esta lei entra em v!gor na d~!~_de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam--se as disposições em- cóTitfáfiO~-

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 605, 
DE$ DE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o 
pagamento de salário nos dias feriados civis e religio
sos. 

Art. 79 A remuneração- do repouso semanal cerres
ponderá: 

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena 
ou mês, à de um dia de serviço, não computadas as horas 
suplementares; 

b) para os que trabalham por hora, à de sua jornada 
normal de trabalho, ex.cluídas as horas complementares; 

c) para Os que trabalham por tarefa ou peça, o equi
valente ao salãrio corresp-ondente às tarefas ou peças fei
ta durante a semana, no horãrio normal de trabalho, di
vidido pelos dias de s~rviç-o efetivamente prestados ao 
empregador; 

d) para o empregado em domicílio, o equivalente ~o 
quociente da divisão por (6) seis da importância total da 
sua produção na semana. 

§ 19 Os empré:gadcis cujos _salários não sõfrán1-d~s~ 
contos por motivo de feriados CiviS ou religiosos são con
siderados já remunerã.dOs neS-SCs mesmos dias de repou
so, conquanto tenham direito à remuneração dominical. 

§ 2" CQJisideram:se já remunerados os dias de re
pouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalis
ta, cujo c?,lculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos 
descontos por faltas sejam efetuados na base do número 
de dias do mês ou de (30) trinta e (15) quinze diârias,_r~s.: 
pectivamente. 

(Às Comissões i/e ConStituição e Jusiiça -e deLe
gislação Social.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 103, de 1986 

(N" 962/83, na Casa de origem) 

Altera dispositivo da Lei n" 5.811, de 11 de outubro 
de 1972, para garantir aos geólogos o regime de tra
~_alho assegurado ao pessoal do setor de exploração, 
beneficiamento e transporte de petróleo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Q_art.l9daLein"5.81I,delldeoutubrode 
1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. i" O regime de trabalho regulado nesta 
lei é aplicável aos geólogos em geral e aos emprega
dos que prestam serviços em atividades de explo
ração, perfuração, produção, e refinação de pe
tróleo, bem como na industrialização do xisto, na 
indústria petroquímica e no transporte de petróleo e 
seus derivados por meio de dutos." 

Art.. 2" Esta lei entra em vigor na data dé sua publi
c-ação. 

--~Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 5.811, 
DE 11 DE OUTUBRO DE 1972 

Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados 
nas atividades de exploraç11.o, perfuração e refinação 
de ·petróleo, industrialização do xisto, indústria petro
química e transporte de petróleo e seus derivados por 
meio de dutos. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Le;i_: 

Art. '1~> . O regime de trabã.lho regulado nesta lei ê 
aplicãvel aos empregados que prestam serviços em ativi
dades de exploração, perfuração, produção e refinação 
de petróleo, bem como na industrialização do xisto, na 
indústria :PetroQuímica e no transporte de petróleo e seus 
derivados por meio de dutos. 

(Às Comissões de Jusriça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 104, de 1986 

(N" 1.797/83, na Casa de origem) 

Fjxa em 60 (sessenta) anos_a idade para aposenta
doria por velhice de ex-combatente. 

O Co'ngresso Nacional decreü.: 
Art. 19 O çivil que tenl:pt sido combatente da Segun

da Guerra Mundial, poderã· aposentar-se por velhice aos 
60 (sessenta) anos de idade. 

Art. 2'1 o~ encargos resultantes da aplicação desta 
lei serão atendidos pelas receitas inerentes ao Sistema 
N<Jcional de Previdência SociaL 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam_~se as disposições em contrário. 
(As -~qmissões de Constituição e Justiça_,_de Servi· 

ço Púbffs_o_ Civil, de Legislação Sociãi e de Finànças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 105, de 1986 

(N" 7.679/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da RePúblicâ) 

Atribui ao Tribunal de Contas da União, a partir 
do exercício de 1986, a fiscalização da aplicação pe
Jo$ -Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios, inclusive por suas entidades da Administração 
Indireta e Fundações, das transferências de recursos 
federais. 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A fiscalização da aplicação dos recursos tri
butários arrecadados pela União e transferidos aos Esta
dos, ao Distrito federal, aos Territórios e aos Munici~ 
pios, correspondentes aos fundos e aos tributos a seguir 
especificados, será efetivada, a partir do exercício de 
1986, p61o Tribunal de Contas da União: 
1- fundo de participação dos Estados, do DíStrito 

Federal e dos Territórios; 
li- fundo de participação dos Municípios; 
III - fundo especial; 
IV- imposto único sobre lubrificantes e combustl

veis líquidos ou gasosos, respectiVOs adicionais e demais 
gravaines_ federais incidentes sobre os referidos produtos; 

V- imposto único sobre energia elétrica; 
VI - imposto único sobre minerais; 
VIl -imposto sobre transportes. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste arti

go, os Estados, o Distrito Federal, os Te_rritórios e os 
Municípios apresentarão, em cada exercício, ao Tribunal 
de Contas da União, nos prazos a serem por ele fixados, 
a lei orçamentária e o_ balanço geral, referentes ao exercí
cio imediatamente anterior e as prestações de contas dos 
recursos transferidos. __ __ 

Ari: 2~> A fiscalizaÇãO de -que trata o art. l" estender~ 
se-á à aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Terri~ 
tórios e Municípios, inclusive por suas entidades da Ad
ministração Indireta e Fundações, de todos os demais re
cursos federais que lhes forem transferidos. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da.AdmiriisM 
tração Federal comunicarão ao Tribuna[ de Contas da 
União, no prazo de 30 (trinta) dias da data da efetivaçàÔ 
da transferência, o montante dos recursos transferidos e 
os fins a que se destinam. 

Art. _3~ O Tribuna[ de Contas da União poderá de
terminar o bloqueio das parcelas ou quotas~partes dos 
recursos tributários mencionados no art. 19 e a suspen~ 
são da transferência de quaisquer outros recursos fede
rais, nas seguintes hipóteses, sem prejulzo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis: 
I- falta de entrega pela entídade iísCalízaaa-ãõ Tri- · 

bunal de Contas da União, nos prazos estipulados, dos 
documentos previstos no parágrafo único do art. 1'1; 
II- inexistênciã na entidade fiscalizada de siStema de 

controle interno ou verificação de falha grave na sua exe
cução; 

nT.....:. nãO adoçãÕ pela entidade fiscalizada,_ no prazo 
assinado pelo -Tribunal de Contas dá UniãO, das provi
dências necessáriaS ao exato curriprimento da lei; 

IV- verificação de irregularidadt: grave na aplicação 
dos recursos pela entidade fiscalizada, que caracterize 
ato de _improbidade administrativa. 

Pãrâifafo Cinico. O bloqueio e a suspensão previstos 
neste artigo Serão mantidos enquanto persistir, a-juízo 
do Tribunal de_ Contas da União, o motivo determinante 
da sua efetivação. 

Art. 4~> Ficam revigorados o inciso X, do art. 31, e o 
art. 43, do DecretoMiei n~ 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
com a seguinte redação: 

"Art. 31. Compete ao Tribunal de Contas: 
-......... ~-. 
~ -:fiscalizar, na forma da legisl~~ã~· ~i·g·e~t.~: ~ 

aphc~çao pelos Estados, Distrito Federal, Terri
tórios, Municípios, e por suas entidades da Admi
nistraç~o lndireta e Fundações, dos recursos fede
rais _que lhes forem transferidos, impondo as 
sanções cabíveis. -

: :ÂArt.'-4i·.· ""õ· T~ib~~~~ d~·c~~-t~~ d~· Ü~i~i~'ful&~-
rá. na forma da legislação vigente, as prestações de 
contas a que estão sujeitos os Estados, o Distrito 
Federal, os Territórios, os Municípios e as entidades 
da Administração Indireta e Fundações daquelas 
pessoa-S de dlrei-to--púhl.:.eo (art.--31-,- X),-com-bãs--e-nos 
docl!mento:S que os mesmos lhes devam apresen
tar." 

Art. 59 O Tribunal de Contas da União, no prazo de 
60 (sessenta) dias da data da vigência desta lei, estabele
cerã os procedimentos para o exercício da fiscalização e 
fixará os pi'azos do parágrafo único do art. 1" desta lei. 

Art. 6<1 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 79 Ficam revogã.dos -o Dicreto-lei n' 1.875,
0

-de 
15 de julho de 1981, e as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 177, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Justiça, da Fazenda e 
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República, o anexo projeto de lei qu;. "atribui ao Tribu
nal de Conta..s _da União, a partir do ex~rc[cio de 1986, a 
fiscalização da aplicação pelos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, inclusive por suas entidades da 
Administração lndireta e Fundações, das transferências 
de recursos federais", 

Brasília, 29 de maio de 1986. - José Samev 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EMfGMfSAfNo 00197, 
DE 28 DE MAIO DE 1986, DOS SENHORES MI
NISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA, DA FA
ZENDA E CHEFE DA SECRETARIA DE PLA
NEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA RE
PÚBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo projeto de lei que atribui ao 
Tribunal de Contas da União, a partir do exercício de 
1986, a fiscaHzação da aplicação pelos Estados, Distrito 
Federal, Territóríos e Municípios, inclusive por suas en
tidades da Adminísti'!ição Indireta e Fundações, dos re
cursos federais que lhes forem transferidos, a qualquer 
título. , 

A medida ora proposta objetiva aprimorar o processo 
fiscalizatório e, assim, contribuir para que os recursos fe
derais transferidos tenham aplicação consentânea com 
os fins a que se destinam, - -

Até o advento do Decreto-lei n9 1.805, de 1" de ou
tubro de 1980, competia ao Tribunal de Contas da 
União a fiscalizaçllo da aplicaçllo pelos Estados, DiStrito 
Federal, Territórios e Municípios, dos recursos tribu
tários arrecadados pela União e tranferidos àquelas pes
soas jurídicas de direito p_ú_blico, corre_spondent~_s_ ao 
Fundo de Participação dos EstadOs, do Distrito- Fede-ia1 
e dos Territórios; ao Fundo de Particip"açã,o dos M unicí
píos; ao Fundo Especial; ao Fundo Rodoviário-Nacio
nal; à Taxa Rodoviária Única; ao Adicionãl do Imposto 
Único sobre LubrifiCantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos; ao Imposto Único sobre Energia Elétrica e ao 
Imposto Único sobre Minerais. 

O exercicio da competência de fiscalização por aquela 
Corte de Contas atingiu elevado nível de eficiência. 

Senão, vejamos. 
Ao lhe ser retirada a competência, a partir do exercício 

de 1980, poucos processos se encontravam pendentes de 
julgamento, prova suficiente de que aquele Tribunal se 
achava convenientemente aparelhado para o exercício de 
sua missão fiscalizadora, num Pais de dimensão conti· 
nental, jã àquela época com aproxímadament~ 4.000 
Municí_Ejos. 

Durante os quatorze anos em que exerceu a tiscali
zação, a at1vidade do Tribun ai de Contas da União 
revelou-se imparcial e isenta, mais- pedagógica do que 
punitiva. Neste sentido, descentralizando os seUS proce
dimentos, reorganizou aquele Tribunal suas Inspetorias 
Regionais effi todos os Estados da Federação, dotando-
as de oessoal altamente qu~lificado. . 

De outra pam:, mesmv .... m regime jurídico de vincu
lações estritas e percentuais predeterminados e a planos 
de aplicação previãmerife a-provados por órgãos da Ad
ministração Federal, o Tribunal de Contas da União 
soube respeitar, no desempenho de suas funções, a auto
nomia poiítico-administr&tiva das entidades fiscalizadas, 
acolhendo, inúmeras v~ze'S, em seus julgamentos a preva
lência dos. interesses peculiares daquelas "pessoas admi
nistrativas de natureza política e existência necessâria" 

. sobre as vinculações a Percentuais cogentes de aplicação 
em setores específicos e a planos rígidos de destinação. 

DIÃRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A fisCalização- prevista no iiri. 69 dO ~Decreto-lei n" 
1.805, de }9 de outubro de 1980, não se mostrou mais efi
ciente do que a substituída, nem tampouco a partir de 
sua adoção se fizeram sentir os alegados efeitos desburo
cratizantes. 

Por essas razõs. Senhor Presidente, com o objetivo de 
aPrimorar a fiscalização, pretende-se fazer retornar ao 
Tribunal de Contas da União a competência para fiscali
zar a aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Terri
tórios e Municípios dos recursos tributários arrecadados 
pela União e transferidos àquelas pessoas jurídicas de di
reito público (art. 1 "'), estendendo-a a todas as demais 
transferências de recursos federais (art. 29). 

O projeto de lei, ora trazido à apreciação de Vossa Ex
celência, preserva as disposições -do Decreto-lei n'í' 1.805, 
de 19 de outubro de 1980, alterado pelo Decreto-lei n9 
1.833, de 23 de dezembro de 1980, que, extinguipQ.o os 
controles prévios, estritos e casuístlcós, deSburoCratiza
ram as transferências federais e, assim, agilizaram a en
trega dos recursos financeiros a seus destinatários. Den~ 
tre elas destaca-se a regra do § 2'1 do seu art. 39, que de
termina: 

"O orçamento elaborado conforme a Lei n9 
4.320, de 17 de março de 1964, e com observância 
do disposto r1este artigO, constituirá, uma vez aPro~ 
vado pelo Poder Legislativo competente, prova da 
adequada destinação dos recursos à sua vinculação 
a funções de governo.'' 

O projeto de lei em causa prevê, ainda, a revogação do 
Decreto-lei n9 1.875~ de 15 de julho de 198_1, que dispõe 
sobre a simplificação de normas gerais de direito finan
ceiro aplicáveis a Municípios com população inferior a 
50.00ú (cinqüenta mil) habitantes. A revogação justifica
se pois. 

a) as regras do Decreto-lei n'í' 1.875, de 1981, 
além de dificultar a consolidação das contas, dçsa
gregando o sistema financeiro e orçamentário públi
co, descaracterizam o orçamento como instrumento 
de planejamento, extinguindo a demonstração pr:o
gramãtica, e tolhem a adoção de mecanismos de 
controle do endividamento, ao dispensar, com pre
juízos para a atividade de fiscalização, a emissão de 
notas de empenho, por exemplo, para despesas de 
pessoal, classificadas como "variâveis", e para des
pesas de amortização, de juros e de serviços de em
préstimos e de financia~entos; 

b) há evidente antagonismo técnico-filosófico 
entre disposições do Decreto-lei n9 1.875/81 e do 
Decreto-lei n9 1.805/80, alterado pelo Decreto-lei n9 
L8_33/80, pois as primeiras eliminam- -ã progra
mação orçamentária e fazem retornar a vinculação 
às categorias económicas, em flagrante contradição 
com as .segundas que adotam, como meio de contro
le das aplicações, apenas a vinculação às funções de 
governo e- que devi!ni prevalecer em razão da sua 
efetiva natureza desburocrat(zãnte. 

As razões que justificam a revogação to~nam-se ainda. 
mais expressivas diante da abrangência d_as_ disposições 
do Decreto-lei n9 1.875/81: aproximadamente 3.600 (três 
mil e seiscentos) Municípios, corrrespondendo a 87% da 
tOtalidade dos Municípios brasileiros, têm população in
fCrior a 50.9QQ._(~inqílenta ~il) h<ibitantes. 

.t-malmente, o projeto de lei elaborado revigora; com 
outra redação, o inciso X, do art. 31, e o art. 43, do 
Decreto-lei n~ 199, de 25 de fevereiro de_ 1967 ("Dispõe 
sobre a L~i_Org_ânica ~-o Tribunal_ de_Conta_s_Qa União e 
dá outras providê-ncias''), a fim de adequai ã. Lei Orgâni
ca daquela Corte às inovações propostas, 

Esses, Sin-hor Presidente, os mouvos que nos levaram 
a elaborar o projeto de lei que ora submetemos ao alto 
descortino de Vossa Excelência, na certeza de estarmos 
atendendo aos anseios da Nação e contribuindo para 
melhor fiscalizar a aplicação pelas entidades destina~ 
!árias doSTecllrSOs ·financeiros fecteraís a CliStrãnsféri-
4o<. __ _ 

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência pro
testos de elevada consideração e distinto respeito. -
Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro- da Justiça -
Dilson Domingos Funaro, Ministro da Fazenda- João 
Sayad, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República, 
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Aviso n~' 264-SUPAR. 
Em 29 de maio de 1986. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo sanford 
Db. Primeiro..Seci-etárío -da Câmara dos Deputados 
Brasília DF. 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men· 

sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, acompanhada de Exposição de Motivos dos Senho
res Ministros de Estado da Justiça, da Fazenda e Ch'rfe 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica, relativa ·a projeto de lei que. "atribui ao Tribunal de 
Contas da União, a partir do exercício de 1986, a fiscali

-zação da aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Ter
ritórios, Municípios inclusive por suas entidades da Ad
ministração Jndireta e Fundações, das transferências de 
recursos federais". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. -
Marco Maciel, Ministro-Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO-LEI N• 1.875, 

DE 15 DE JULHO DE 1981 

. Dispõe sobre a simplificação de normas gerais de 
direito financeiro aplicáveis a Municípios com popu~ 
lação inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe é conferido pelo-art. 55, II, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no Decreto n9 83.740, de 18 de julho 
de 1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburo
cratização, 

Decreta: 

Art. 19 Aos Municípios com população residente in
ferior a 50.000 (cinqüenta mH) habitantes facultar-se--á 
procedimento simplificado, nos termos deste decreto-lei, 
em relação ao cumprimento de normas gerais de direito 
Jinanceiro fixadas na Lei n'í' 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 29 A lei orçamentàna municipal limitar-se-à a 
consignar a receita por fontes e a despesa a nível de cate
gorias econômicas e seu desdobramento por elementos. 

Art. 3"' A proposta orçamentária que o Poder Exe
cutivo Municipal encaminhará à Câmara de Vereadores, 
nos termos do art. 22 da Lei n9 4.320, de 1964, compor
se-á, sirilplificadamente, de: 

I - Mensagem justificando a receita e a despesa do 
exerci cio financeiro subseq ílente, com ênfase para as des
pesas de capital; 

II - Projeto de lei do orçamento; 
III - Demonst_ração da receita e desp~sa segundo as 

categorias econômicas, na forma do Anexo I deste 
decreto-lei; 

lV - Demonstração da despesa por uriidade-s orça
lllentárias segu_ndo as categorias econômicas, na forma 
do AnexO· 2 desté decreto-lei; 

V - Demonstração da receita arrecadada nos dois 
exercícios anteriÇlres_ e a estimada para o exercício de ela
boração da proposta; e 

VI- A despesa realizada no exerclcio anterior e_a_fi
xada f?~ra -~-~~ercício de elaboração da proposta. 

Art. 4"' Observado o disposto no caput do art. 60 da 
~i _n_:>_4.320,_de 1964, é dispensada a emissão de nota de 
einpenho, nas seguintes hipóteses: 

a) despesas relativas a pessoal e seus encargos; 
b) contribuições para o PASEP; 
c)_ amortizaçà_o! juros e serviços de empréstimos e fi,:, 

rlanciãmentos obtidos; 
d) despesas relativas a consumo de água e energia elé

trica, utilização de serviços de telefone, postais e telegrá
ficos e outro-s que vierem a ser definidos por a tos norma
tivos próprios; 

e) despesãs provementes de transferência por força de 
mandamento das Constituições Fede.ral e Estaduais e de 
Leis Orgânicas de Municípios, e da execução- de convê
nios, acordos ou ajustes, entre entidades de direito públi
co interno e entre estas e entidade de direito privado das 
quais façam parte como acionistas. 
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Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, os 
empenhos e os procedimentos de contabilidade terão a 
base legal dos próprios documentos que originarem o 
empenho, 

Art. 5<? O orçamento plurianual de investimentos se
rã elaborado segundo os padrões de simplificação aqui 
permitidos para o orçamento anual. _ ~ _ 

Art. 6~' A contabilidade municipal evidenciará as 
operações realizadas nos termos das regras ora simplifi
cadas, incumbindo à auto!"idade competent_e ~laborar os 
demonstrativos dos Anexos l, 2, 3 e 4 e demonstrar _os 
resultados gerais do exercício nos Balanços OrÍ;amen
tário, Financeiro e Patrimonial, segundO os Anexos 5, 6 
e 1, todos publicados como anexo a este decreto-lei. 

Art. 79 Os Municípios que optarem pela forma de 
elaboração e execução orçamentária prevista neste 
decreto-lei, são dispensados da apresentação de quadros, 
sumários e outros demonstrativos exigidos pela Lei n" 
4.320, de 1964. 

Art. 89 Os MunicípioS· referidos no art. 19 terão a fa
culdade de elaborar sua proposta orçamentária simplifi
cada a partir do exercício financeiro de 1982, inclusive. 

Art. 99 Para os fins do disposto no art. 39,~put, do 
Decreto-lei n9 1.805. de 19 de outubro de 19_80, os Mu
nicípios de população inferior a 50.000 (ciilqüenta Irill) 
habitantes, que optarem pela execução orçamentária -na: 
forma prevista neste decreto-lei, observarão exclusiva
mente as vinculações a objetivos e finalidades de governo 
previstos na legislação específica, observadas as peculia
ridades locais e as normas, diretrizes e prioridades esta
belecidas pela Prcsidência•da República. 

Art. 10. A situação especial dos MunicípiOs Com 
menos de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes compreendi
dos nas Regiões Metropolitanas instituídas por lei serâ 
regulada em instruções expedidas pela Secretaria de Pla
nejamento da Presídência.da R~púb!ica, a qual caberá, 
igualmente, expedir as norma~ complementares neces
sárias à execução deste decreto-lei. 

Art. II. Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 12, Revogam-se as disposições em contrário~
Brasília, 15 de julho de 1981; 1609 da Independência e 

939 da República -JOÃO FIGUEI~_EDO _-:::-: Emane 
Galvêas - Hélio Beltrão - José Flávio Pécora. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 106, de 1986 

(N9 3.149/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o aproveitamento de cegos ntls em., 
presas estatais de telecomunicações e de serviços pos
tais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional aecreta: 

Art. 19 As empresas da Administração Indireta que 
atuam nos setores de telecomunicações e de serviços pos
tais, reservarão o nifnimo ~~ 10% (dez por cento) dos_ 
seus empregos a deficientes visuais, nos terrnos dÕ QUe 
dispõe esta lei. 

Parágrafo único. --7\ verificaÇão do disp.osto neste ar
tigo será feita mensalmente pelos Ministérios do Traba
lho e da Administração, através de regulamentação pró
pria, baixada no prazo previsto no art. 4'1 desta lei. 

Art. 29 Para efeito do que dispõe o caput do artigo 
anteríor, as empresas que exploram os serviços de teleco
municações e de serviçoS Postais, criarão cursos especiais 
de treinamento para deficientes visuais, inclusive sob a 
forma de convênio com empresas espéCíãlizadas; firidos 
os quais serão os deficientes imediatamente admitidos 
em seus quadros de pessoal. 

Parágrafo único.---:os cui'sos de que trata este artigo 
não poderão ter duração superior a 180 (cento e oitenta) 
dias, salvo casos especiais, devidamente justificados. 

Art. 39 A inobservância de qualquer disposição con
tida nesta lei sujeita as empresas infratO!as a nl.ulta men
sal-de 1 (uma) vez o maior salário de r~ferência para: 

I.,..... cada admissão feita em desacordo com o disposto 
no caput do art. !9 desta lei; 

II - cada infração verificada ao disposto no parágra
fo único do art. 2'1 desta lei. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo único. Á' apliCação das penalidades pre
vistas neste art_igo serâ de responsabilidade do Ministêrio 
do Trabalho, na forma do que vier a ser disposto em re
gulamento próprio. 

Art. 49 Esta 1el'serâ re8-UTarÜentàdâ pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 6~ (~essenta) dias de sua publi~ção. 

Art. 51' EStã.Tef eritrãeiil-V[g"or na-da-fa-de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Legislaçã;- Soda{, Serviço 
Público CMI e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 107, de 1986 

(N9 3.083/84, na Casa de origem) 

Institui a Residência Odontológica, ~ria a Comis
são Nacional de Residência Odonto16gica e determina 
outras providências. 

_D_ Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 Ficá.ffi c-riadas, nos termos desta JC:i, -a "R.esi
dênCia-Odoritológica e a Comissão Nacional de Residên
Cía Odontológica. 

Art. 29 Estendem-se, no que couber, à Residência 
Odontológica e aos odontólogos residentes, as dispo
sições contidas na Lei n9 -6.932, de 7 de julho de.I981. 

Art. 39 A Comissão Nacional de Residência Odon
tológica Serã criada nos mesmos moldes e com as mes
mas atribuições da Comissão Nacional de Residência 
Médica, constantes do Decreto n9 80.281, de 5 de se
tembro de 1977. 

Art. 49 Esta lei será regulamentada pelo Poder Exe
:utivo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua publicação. 

ArL 59 Esta lei entra er_n vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as diSposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 6.932, 
DE 7 DE JULHO DE 1981 

Dispõe sobre as atividades do Médico Residente, e 
dá outras providências. 

Art. 1~> A Residência Médica constitui moda1ídade 
de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a 
forma de cursos de especialização, caracterizada por trei
namento em serviço, funcionandQ sob a responsabilida
de de instituições de saúde, universitârias ou não, sob a 
orientação de profissionais médicos de elevada qualifi
cação éticil e profissíonal. 

§ 19 As instituições de saúde de que trata este artigo 
SOf!1ente poderão oferecer programas de Residência Mé
diCa depois de credenCiadas peiã Comissão Nacional de 
Residência Médi,ca. 

§ 2~> _e vedado o uso da expressãq, "residência médi
ca" para designar qualquer programa de treinamento 
médico que não tenha sido aprovado pela Comissão Na
cional de Residência Médica. 

ArL 29 Para a sua admissão em qualquer cu!S'O de 
Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao 
processo de seleção estabelecido pela Comissão Nacio
nal de Residência Médica. 

ArL 1'1 O médico residente admitido no programa 
terá anotado no contrato padrão de matrícula: 

a) qualidade do médico residente, com a caracteri
zação da especialidade que cursa; 

b) o nome da instituição responsável pelo programa; 
c) a data de início e a prevísta para o têrlnino da reSi

dên_cia; 
d) -o valor da bolsa paga pela instituição responsável 

pelo programa. 
Art. 4~> Ao médico residente serâ assegurada bolsa 

de estudo de valor equivalente ao vencimento inicial da 
carreira de médico, de 20 (vinte) horas semanais, do De
partamento Administrativo do Serviço Público -
DASP, paga pela instituição,- acrescido de um adiciOnal 
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de 8% (oito por cento), a título de compensação previ
dcociária, incidente na classe da escala de salário-base a 
que fica obrigado por força de sua vinculação, como au
tônomo, ao regime da Previdência Social. 

§ 19 As instituições de Saúde responsáveis pelo pro
grama de residência médica oferecerão aos residentes ali
mentação e alojamentç no decorrer do período da resi
dência. 

__§ 2~> Ao médico residente, inscrito na Previdência 
Soda! na forma deste artigo, serão ass'egurados todos os 
direitos previstos na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1960, bem como os decorrentes do seguro de acidentes 
do trabalho. 

§ J9 À médica residente será assegurada a continui
dade da bolsa de estudo durante o período de 4 (quatroj 
meses, quando gestante, devendo, porém, o Pefíódo da 
bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de cum
primento cfas exigências constantes do arL 79 desta lei. 

ArL 5'1 Os programas dos cursos de Residência Mé
dica respeitarão o mâximo de 60 (sessenta) horas sema
nais, neias incluídas um máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas de plantão. 

§ 1~" _O mêdico re~idente fará jus a um dia de folgase
nianar e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por 
ano de atividade. 

§ 2~> Os p-rogramas dos cursos de Residência Médica 
compreenderão, num mínimo de 10% (dez por cento) e 
num máximo de 20% (vinte por cento) de sua carga h o· 
rária, atividades teórico-prátiéas, sob a forma de sessõ~ 
atualizadas, seminários, correlações clínico-patológicas 
ciLi.-ollfi='àS; de acordo com OS programas preestabeleci· 
dos. 

Art. 69 Os programas de Residência Médica credenM 
ciados na forma desta lei conferirão títulos de especialis
tas em favor dos médicos residentes neles habilitados, os 
quais constituirão comprovante hábil para fins legais 
junto ao sistema federal de ensino e aõ Conselho Federal 
de Medicina. 

Art-.- _79 A interrupção do programa de Residência 
Médica por parte do médico residente, seja qual for a 
causa, justificada ou não, não o exime da obrigação de, 
posteriormente, completar a carga horária total de ativi
dade prevista para o aprendizado, a fim de obter o com
provante referido no artigo anterior, respeitadas as con~ 
dições iniciais de sua admissão. 

Art. 89 A partir da publicação desta lei, as insti~ 
tuições de saóde que mantenham programas de Residên
cia Médica terão um prazo máximo de 6 (seis) meses 
para submetê-los à aprovação da Comissão Nacional de 
Residência Médica. 

Art. 99 Esta lei será regulamentada. no· órazo de 90 
{noventa) dias contados de _sua publiCação. 

Art. 10. Esta lei erltl-ará- eln vigor na data da sua 
publicação. 

Art. ll. Revogam~se as diSPOsições em contrário. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
-N, tos; de 1986 

(N~" _84/83, na Casa de origem) 

Obriga a indicação do preço e do prazo de validade 
na embalagem de produtos colocados à disposição do 
consumidOr e dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Os produtos de: qualquer natureza posto~ 

disposição do consumidor trarão obrigatoriamente im
pressos ou gravados na embalagem, em caracteres que 
não possam ser removidos, o preço de custo e o preço de 
venda ao consumidor. 

§ 1.9 Quando se tratar de produto industrializado dv 
verão constar, ainda, a data da fabricação, o prazo de 
validade para consumo e a identificação da partida ou 
do lote. 

§ _2~> Os proauws importados deverão conter, obri
gatoriamenté, selo especial de controle contendo todos 
os dados acima enumerados. 

Art. 2<i As alterações no preço de venda ao consumi~ 
dor, quando autorizadas pela autoridade competente, 
far-se-ão em etiquetas irremovíveis apOstas pelo varejis· 
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ta,. devendo constar a data e o número da ordem de re-
marcação. 

Art. 311 _A inobservância do disposto nesta lei sujeita~ 
rá os infratores a multa equivalente a 100 (cem) vezes o 
Maior Valor de Referência- MVR, e a reincidência im~ 
portará também no cancelamento do alvará de funckma
mento _do estabelecimento comercial, sem prejuizo das 
sanções penais previstas na legislação vigente. 

Art. 49 Os sindicatos e as associações comunitârias 
legalmente constituídas, são partes legitimas para propor 
ação visando ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 59 0- Poder Executivo regulament_ar_á o disposto 
nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, coritados a partir 
de sua publicação. 

Art. 6'<' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI QA CÂMARA 
No 109, de 1986 - Complementar 

(N~ 60/83- Complementar, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 41' da Lei Comple
mentar n<:~ 26, de II de setembro de 1975, permitindo 
a libera.;ão dos saldos dos depósitos que menciona 
para pagamento das prestações da casa própria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 4~> da Lei Complementar n~' 26, de 11 

de setembro de 1975, passa a vigorar acrescido do se
guinte§ 2~', renumerando-se os demais: 

"Art. 4<:~ 

§ 2~> Para utilização total ou parcial no paga
mento das prestações da casa própria o funcio"nârio 
público efetivo poderá requerer a liberação do saldo 
de seus depósitos." 

Art. 21' Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 26 

DE li DE SETEMBRO DE 1975 

Altera disposi~es da legisla~ão que regula o pro-
grama de Integração Social (PIS) e o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PA
SEP). 

Art. 41' As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do PIS- PASEP são inaliená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parã~ 
grafos deste artigo, indisponlveis por seus titulares. 

§ 1~> Ocorrendo casamento, aposentadoria, transfe
rência para a reServa remunerada, reforma ou invalidez 
do_titular da conta individual, poderá ele receber o res
pectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus 
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência 
Social e com a legislação específica de servidores civis e 
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, 
nos termos da lei civil. 

§ 2~> Será faCultada, no final de cada exercícfo fiiúin
ceüo posterior ao da abertura da conta indiVidual, a reti
rada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as alíneas b e c do art. 3~> 

§ 3~' Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 
(cinco) anos e que recebam salário mensal igual ou infe
rior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regiO~ 
na!, será facultada, ao final de cada exercício firianceiro, 
retirada complementar que permita perfazer valor igual 
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeita
das as disponibitidades de suas contas individuais. 

(Às Comissões -de Constituição e Justiça, de Eco
nomia e de Serviço Público CivU.) 

DIÁRIQ_DO CONGRESSO NACIONAL (~eção II) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 110, de 1986 - Complementar 

(N9 263/85- ComPlementar, na Casa de origem) 

Concede isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias para veículos destinados a uso exclusivo 
de paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos 
físicos. 

_Q Cong_(esgo Nacional decreta: 

Art. I<:! Ficam isentos, do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM, os veí
culos a_u~orp_Q_tores naciçmais que sç destínaren) a uso ex
clusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de de
feitos físicos, os quais fiquem impossibilitados de utilizar 
os modelos comuns._ 

Par~grafo único. Os veículos adquiridos com os be
nefícios previstos no caput deste artigo deve;rão possuir 
adaptação e_característiCas especiais, tais como transmis
são automática, controles manuais, que tornem sua utili
zação adequada aos paraplégicos e portadores de defei
tos fisicos. 

Art. 21' Constitui condição para aplicação do dis
posto no artigo anterior a apresentação, pelo adquirente, 
de laudo de perícia médica fornecido exclusivamente 
~elo Departamento de Trânsito do Estado onde residir 
permanentemente o interessado, especificando o tipo de 
defeito fisica e atestando a total incapacidade do reque
rente para dirigir automóveis comuns, bem como sua ha
bilitação para fazê-lo em veículo com adaptações espe
ciais, discriminadas no laudo. 

Art. 31' Perderá o direito à isenção quem deixar de 
empregar os veículos automotores nacionais nas finali
dades que motivaram a concessão, no prazo -de 3 _(três) 
anos, contados da data _da compra. 

Parágrafo único. A venda dos veículos, na conformi
dade deS-te artigo, serã permitida somente a pessoas nas 
mesmas condições de deficiência f"lSica, apuradas me
diante insj:leção por junta médica oficial. 

Art. 4~> Ocorrendo fraude na transação efetuada 
com isenção, o infrator pagará o !CM, corrigido mone
tariamente, sem prejuízo das demais sanções legais apli
cáveis. 

Art. 5~> Esta lei cOmplementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
-nanças) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' III, de 1986- Complementar 

(NI' 171/80- Complementar, na Casa de origem) 

Institui a co-gestão dos trabalhadores e funcio
nários públicos no Fundo PIS-PASEP. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. !9 O art. 69 da Lei -Complementar n~" 26, de II 
de setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte re

·dação, renumerando-se os demais: 

"Art. 6<:~ O Fundo de Participação PIS-PASEP 
será gerido por um Conselho Diretor, órgão cole
giado constituído de 1/3 (um terço) de representan
tes do governo, 1/3 (um terço) dos empresários, 1/3 
(um terço) dos funcionários públicos civis da União 
e trabalhadores, com suplentes em igual número, 
que serão designados, através de portaria, pelo Mi
nistro da Fazenda. 

§ J<:~ O número de conselheiros constante da le
gislação vigente será ampliado para conter os quan
titativos referidos neste artigo. 

§ 2t> , O Poder Executivo indicará os seus repre
sentantes através do Ministério da Fazenda, da Cai
xa Económica Federal - CEF, do Banco do Brasil 
SjA e do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social - BNDES. 

§ 31' Os representantes dos empresários, dos 
trabalhadores e dos funcionários públicos civis da 
União serão indicados pelas suas entidades de clas
se. 
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§ 4~> O Conselhcr Diretor será coordenado pelo 
representante do Ministro da Fazenda. 

§ 51' O coordenador do Conselho Diretor terá, 
em caso de empate, além do voto normal, o voto de 
qualidade. 

· § 6~> O Conselho Diretor fica investido da re
presentação ativa e passiva do Fundo de Partici
pação PIS-PASEP. 

Arl. 2s> O Poder Executivo regulamentará esta lei 
cOfnpleinentar no pi"azo no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados-da data de sua publicação. 

Art. 3? Esta lei complementar entra err~: vigOr na 
data de sua publicação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 26, DE li DE 

SETEMBRO DE IFS 

Altera disposições da legislação que regula o Pro
grama de Integração Social (PIS) e o Programa de 
Formação do Património do Servidor Público (PA
SEl'). 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei complementar: 
Art. 19 A partir do exercício financeiro· a iníci<ir-se 

em [I' de julho de 1976, serão unificados, sob a denomi
nação do PIS-PASEP, os fundos constituídos com os re
cursos do Programa de Integração Social - PIS, e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público- PASEP, instituídos petas Leis Complementa
res n~'s 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 
1970, respectivamente. 

Parágrafo único. A unificação de que trata este arti
go não afetará os saldos das contas individuais existentes 
em 30 de junho de 1976. 

Art. 29 Ressalvado o disposto no parágrafo único 
deste artigo, são mantidos os critérios de participação 
dos empregados e servidores estabelecidos nos arts. 79 e 
49 respectivamente, das Leis Complementares n9S 7 e 8, 
referidas, passando a ser considerado, para efeito do câl
cu[o dos depósitos efetuados nas contas individuais, o 
valor global dos recursos que'passarem a integrar o PIS
PASEP. 

Parágrafo único. Aos participantes cadastrados há 
pelo menos cinco anos e que percebam salário mensal 
igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário 
mínimo regional, será assegurado, ao final de cada 
exercício _finanCeiro, depósito mínimo equivalente ao sa
lário mínimo regional mensal vigente, respeitada a dis
ponibilidade de recursos. 

Art. 3~> Após a unificação determinada no art. 19, as 
contas individuais dos participantes passarão a ser credi
tadas: 

a) pela correção monetária anual do saldo credor, 
obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustá
veis do Tesouro _Nacional (ORTN); 

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento), calcula
dos anualmente sobre o saldo credor corrigido; 

c) pelo resultado líquido adicional das operações rea
lizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as des
pesas administrativas e as provisões de reserva cuja cons
tituição seja indispensável. 

Art. 49 As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do PIS-PASEP são inaliená
veis, impenhoráveis e ressalvado o disposto nos parágra
fos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. 

§ 11' Ocorrendo casamento, aposentadoria, transfe
rência para a reserva temunerada, reforma ou invalidez 
do titular da conta individual, poderá ele receber o res
pectivo saldo, o qual, no cas_o de morte, será pago a seus 
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência 
Social ~ com a legislação específica de servidores civis e 
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular 
nos termos da lei civil. 

f 2~> SeTâ facuTtB.Oa, no fíml1 de cada exercício fman
ceiro posterior ao da abertura da conta individual, a reti
rada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as alíneas b e c do art. 39 
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§ 39 Aos participantes cad~strados hã pelo menos 5 
(cinco) anos e que recebam salário mensal igual ou infe-. 
rior a 5 (cinco) vezes o respectivo salârio míriírilo regio
nal, será facultada, ao final de cada exercicio financeiro, 
a retirada complementar que permita perfazer valor 
igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, res
peitadas as disponibilidades de suas contas individuais. 

Art. 5"' t mantido, para os recursos doPIS-PASEP, 
inclusive aqueles a que se refere o art. )'i' da Lei Comple
mentar n'? 17, de 12 de dezembro de 1973, o sistema" de' 
aplicação unificada estabelecido na Lei Complementar 
n"' 19, de 25 de junho de 1974. 

Art. 61' O Poder Executivo regulamentará esta lei 
complement~r dentro de 120 (cento e vinte) dias, conta
dos de sua publicação. 

Art. 7'~ Esta lei complementar entrarâ em vigor em 
't'~ de julho de 1976, revogados os arts_, 8'1 e seu §, 9'i' ·e 
seus §§ 111 e 29, da Lei Complementar n9 7, de 7 de se
tembro de 1970, e os§§ 29, 39, 4'~ e 5"' do art. 59 da Lei 
Complementar n'i' 8, de 3 de dezembro de 1979, e as de
mais disposições -em contrário. 

(Às Comissões de Constilutçtlo e Justiça, de Legis
lação Social e de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 112, de 1986 

(N9 3.850/84, na casa de origem) 

SubStitui a :ibreugrafiit pelos hemogramas periódi
cos, como exigência para a obtentào da carteira de 
saúde pelos que lidam com radiações ionizantes no
trabalho cotidiano. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.,. A exigênCia -ae iiOfiàtgrãfia para a obtençãO 

de carteira de saúde pelos que trabalham nos corpos mé
dico e paramédico ligados a radiações ionizantes, me
diante exames periódiCOs-e para trabalho diário, fica 
substituída por hemogramas anuais. 

Art. 2'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art 3'~ Revogam-se as disposições em contrário. 
(À Comissão de Saúde) 

PARECERES 

PARECERES 

N•s 722 e 723, de 1986 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 
1985 (93/B, de 1985, na CD) que "aprova o texto do 
protocolo relativo à. ~m~~.~: i conv_~çiO: .. sobre 
A viação Civii Internacional, conclui do em Montreal, 
a 10 de maio de 1984". 

PARECER N• 722, DE 1986 

Da Comissilo de Relações Exteriores 

'Relator: Senador Severo GorÕes 

Em cumprimento ao art. 44, inciso I, da Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca encaminhou o presente texto do protocolo rel_ath_'o a 
uma emenda à Constituição sobre a Aviação Civil Inter
nl!cional, concluido em Montreal, em 10 de maio de 
1984, para exame do Congresso Nacional. A exposição 
de motivos do ilustre Ministro -das Relações Exteriores 
esclarece que o protocolo prevê a inclusão do art. 39 bis 
na Convenção aludida, com base na proposta apresenta
da pela Áustria, França, Estados Unidos e União Sovi~ 
tica, estabelecendo o compromisso de que os Estados se 
abstenham de recorrer ao uso da força contra aeronaves 
civis, . -

E esclarece ainda o MinistrO dàs Re1ações Exteriores
que o dispositivo acrescido não compromete o princípio 
da soberania dos Estados sobre o espaço aéreo situado 
acima de seus territórios, tendo sido aprovado por una
nlml.d.ade na XXV Assembléia Extraordinária do OACI 

(Organização da Aviação Civil Internacional}, pelas 107 
delegações dos ~tados contratantes, e com a partici
pação ativa da delegação brasileira. 

É ainda destacável na exposição de motivos do Chan
celer, a manifestação do Exm"' Sr. Ministro da Aeronáu
tica que dirigiu-lhe aviso do seu interesse na ratificação 
do protocolo pelo Brasil. 

O Art. 3'i' bis, acrescido, tem seu fulcro nas suas letras 
a, b e c, que seguem transcritas: 

"a) Os Estados Contratantes reconhecem que 
todo Estado deve abster-se de recorrer ao uso de ar
-mas COntra aeronaves civis em vôo e que, em caso de 
interceptação, a vida das pessoas a bordo e a segu-

- rança das aeronaves não devem ser colocadas em 
perigo. Não se deve interpretar que a presente dis
posição modifica, de modo algum, os direitos e as 
Obrigações dos Estados, em virtude da Carta das 
Nações Unidas. 

b) Os Estados Contratantes reconhecem que 
todo Estado, no exercício de sua soberania, possui o 
direitO de exigir o pouso, em um aeroporto designa
do, de uma aeronave civil, que sobrevoe o seu terri
tório sem autorização, ou a respeito da qual existam 
razões fundamentais para se inferir que a mesma esM 
tá sendo utilizada para fins inCompatíveis com os 
objetivos da presente Convençã.o; o Estado mencio
nado pode, igualmente, dar outras instruções neces
sárias, pãra pôr fim a tais· violações. Para tal efeito, 
os Estados Contratantes poderão recorrer a todos 
os meios apropriados compatíveis com os preceitos 
pertinentes ao direito internacional, inclusive ·as dis
posições atinentes da presente Convençã.o, especifi
camente, a alínea a deste artigo. Cada Est;:t.do ConM 
tratante concorda em publicar seus regulamentos vi
gentes, em matéria da interceptação de aeronaves ci
vis. 

c) Toda aeronave civil acatará uma ordem dada, 
em confonnidade com a alínea b do presente artigo. 
Para tal fim, cada Estado Contratante incorporará 
em sua legislação, ou em seus regulamentos, todas 
as disposições necessárias para que toda aeronave 
.civil, matriculada no referido Estado, ou utilizada 
por utn operador, cuja sede principal ou domicilio 
permanente se situe em seu território, seja obrigada 
a acatar dita ordem. Cada Estado Contratante toM 
marâ as medidas apropriadas, para que toda vio
lação de leis, ou regulamentos aplicáveis, seja puni
da com sanções severas e submeterá o caso às auto
ridades competente, em conformidade com as leis 
nacionais." 

Os propós.itos do protocolo ora apreciado, concernem 
a uma área muito si::nsívd em relação às crescentes ten
sões da vida internacional. 

Por conseguinte, trata-se de oportuna e indispensável 
alteração, o que bem pode ser auferido pelo carâter unâ
nime da deliberação na XXV Conferência da OACI (Or
ganização da A viação Civil Internacional). 

Pelo exposto, manifesto a minha aprovação ao presen
te projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comisões, 20 de março de 1986. - Cid Sam
pàio, Presidente --Severo GomCs, R.etitor - Jori:e Ka
lume - Itamar Franco, com restrições - Luiz Cavalcan
te- Lomanto Júnior- Amaral Peixoto -Nelson Car
neiro. 

PARECER N• 723, de 1986. 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas 

Relator: Senador Marcelo Miranda 
Em atenção _ao que dispõe o artigo 44, inciso I, da 

ConStituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presiden
fe da República encaminha ao Congresso N acionai para 
exame, o texto do Protocolo Relativo à Emenda à Con
venção sobre Aviação Civil Iilternacional, conCluído em 
Montreal, a lO de maio de 1984. 

Acompanha a matéria, Exposição de MotivOs e1abo~ 
rada pelo Ministério das Relações Exteriores onde aduz 
ser o referido Protocolo fruto _dos trabalhos realizados 
pe_la OACI, cujos objeti:vos são o de evitar a reincidência 
da trágica açilo ocorrida em I"' de setembro d.e i9sr,-em-
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que uma aeronave civil, engajada em serviço aéreo inter· 
nacional regular, foi destruída pela aviação militar de 
outro Estado, resultando na ·morte de 269 vítimas de 
várias nacionalidades. 

O Protocolo prevê a inclusão do artigo 3'1 bis na Con
venção, o qual foi elaborado com base em pressupostos 
apresentados pela Áustria, França, Estados Unidos da 
América e União das RepUblicas Socialistas Soviéticas. 
O Texto acordado logrou manter o equilíbrio desejado 
entre o principio da soberania dos Estados sobre o es
paço aéreo situado acima de seus territórios e a necessi
dade de se assegurar a segurança da aviação civil, haven
do incorporado os seguintes preceitos: 

a) a obrigação de os Estados não recorrerem ao 
emprego de armas contra aeronaves civis, ressalva
do o exercício do direito de legítima defesa consa~ 
grado na Carta das Nações Unidas; 

b) o direito do Estado exigir, o pouso de toda 
aeronave, que viole a sua soberania, ou que seja uti
lizada com propósitos incompatíveis com os fins de 
Convenção, e, 

c) a necessidade de os Estados incorporarem a 
suas legislações internas as disposições necessárias, 
para que seja obrigatório, para as aeronaves civis. 
acatarem-as intruções de pouso em outro Estado, de 
-conformidade com o princípio anterior. 

No âmbito. da competência desta Comissão, entende
mos ser a matéria oportuna e de resguardo de vidas em 
face à sensível conjuntura que vivemos na ârea interna
cional. Manifestamos nosso parecer pela aprovação da 
matéri~ na forma como se encontra no Projeto de De
creto Legislativo n'~ 15, de 1985. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1986.- Alexandre 
Costa, Presidente.- Marcelo Miranda, Relator. - Luiz 
Cavalcante - Jorge Kalume. 

PARECERES 
N•s 724 e 725, de 1986. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n91J4, de 1982 
(n"' 1.713 .. 8, de 1979, na Casa de origem), que "dis
põe sobre a utilização obrigatória de fibras de algodio 
na composição de tecido e determina outras providênM 
cias". 

PARECER N• 724, de 1986 
Da Comissão de Economia 

Relator: ~enador Virgilio Távora 

O Projeto de Lei em exame, originário da Câmara dos 
Deputados, é de autoria do eminente Deputado Álvaro 
G~udênci_o e determina (art. 1!) a obrigatoriedade de 
:•utilização de fibras de algodão, em percentagem igual 
ou superior a 70% (setenta por cento), na composição 
dos tecidos destinados: 

,_ .. ,-à confecção de uniformes de servidores ci
vis e militares, dos empregados dos órgãos da admi
nistração indireta e das fundações da União; 

II- ao uso em instituições de saúde custeadas 
ou subvencionadas pela União ou por seus órgãos 
da admínistração indireta e das fundações da 
União; 

III- à confecção de uniforines para médicos, 
enfermeiros e atendentes que prestarem serviços nas 
entidades mencionadas no inciso anterior". 

Segue disposição (art. 2~), segundo a qual é obriga
tória ~_indicação da CO!'J1posíção do tecido no!> editais de 
licítação -para conf~cção ou aquisição das peças já men· 
cionadas. 

Os casos em que a licitação for dispensável (parágrafo 
único do art. 29), conforme estabelecem diferentes alí
neas do § 211 do art. 136 do Decreto·lei n9 200/67, ou 
quando as entidades não estiverem sujeitas ao procedi
mento das licitações, não eximem as autoridades res
PO':isáv~is .da observância do que fica estabelecido. 

Aos fornecedores e aos executores de serviços que não 
atenderem à~ exigências a que se refere o projeto (art. 39), 
serão aplicadas as penalidades previstas no art. 136 do já 
citado Decreto-lei n\' 200. 
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São previstas, finalmente (art. 49), penalidades- multa, 
suspensão, dtstituição de funções e demissão - para os 
tuncionãrios que deixarem de cumprir o que a lei em que 
vier a transformar-se o Projeto, se aprovado, determinar. 

Alega o autor do Projeto, que a política de inCentivo à 
cotonicultura, levada a efeito nos últimOs anos, mediante 
a fixação de preços mínimos mais justos e estímulos à ex
portação, tem-se mostrado impotente para solucionar as 
dificuldades desse setor da agricultura nacional. 

Admite, prosseguindo, que essas dificuldades estão as
sociadas ao reduzido consumo de algodão no mercado 
interno e à retração do mercado externo, o que tem gera
do a formação de grandes estoques. 
· O novo ordenamento imposto à economia mundial

são ainda palavras do texto justificador - pela crise do 
petróleo, induziu os impcii"tadOrCS desse produto a esta
belecerem certo nível de compressão das suas pautas de 
importações, mediante a imposição de barreiras alfande
gárias e a manipulàÇão de outros mecanismos de política 
tarifária. Houve, assim, natural retração da demanda in
ternacional dos países tradicionalmente importadores do 
algodão brasileiro. Para isso concorreram, também, os 
baixos níveis de cotação do produto no mercado mun
dial, em parte pela concorrência- das fibras sintéticas. 

Depois de outras &versas consideraçõ_es, observa que 
o Projeto apresent·ado objetiva promover m-aior utili
zação das fibras de algodão, superiores em quãlidade às 
fibras sintéticas. 

O Projeto examinado teve, na Câmara, tramitação 
lenta, mas, tranqüila, de 1979 a 1982. A esta Casa foi ele 
encaminhado em 27 de setembro de 1982. 

Nesta Casa do Congresso foi, pela Mesa, solicitada 
para o Projeto a audiência das Comissões de Economi_a 
e de Agricultura. 

A 21 de novembro de 1962 a proposição foi entreg1,1e, 
neste órgão técnico, ao Senhor Senador Mil_ton Cabral, 
para relatar. Mas, sobrevindo o receSso parlarrientai', a 
matéria não foi relatada. 

Novo Relator foi então designado, a 8 de março de 
1983: o Senhor Senad._ar Alban.o Franco. 

Em 6 de abril do mesmo ano foi o projeto redistribuí
do ao Senhor Senador Jorge Kalume.E a25 d_e ag_osto foi 
escolhido como novo relator o Senhor Senador Lomanto 
Júnior. 

A 24 de novembro foi a proposição redistribuída ao 
Senhor Senador Benedito Ferreira que chegou a elaborar 
o parecer- sem q1.1oe o mesmo tenha sido apreciado pelo 
Plenârio da Comissão. O motivo foi o dfislígamellto do 
Senador Benedito Ferreira da Comissão. 

O Projeto me veio então às mãos a }9 de outubro PP.:' 
para relatar, e aqui estou para fazê-lo. 

p largo espaço de tempo compreendido entre a apre
sentação do Projeto e _o seu exame, que ora estamos fa
zendo neste órgão técnico - leva a admitir que a si
tuação que comprimia a demanda do algodão brasileiro, 
em 1979, talvez não permaneça, hoje, nos termos em que 
foi fixada pelo autor da proposta sob enfoque. 

Todavia, a eventual mudança do quadro em que o as
sunto está situado não invalida, em nosso entender, a 
oportunidade da medida sugerida. 

Temos um imenso mercado interno e um dos cami
nhos que se nos apresenta para o fortalecimento da eco
nomia nacional é a total e râpida ocupação desse merca
do. Não' se justifica, outrossim, que venha aumentando 
no País o uso de fibras sintéticas, em tecidos que refletem 
modismos importados, nocivos à saúde dos usuârios, se 
dispomos de uma fibra natural indiscutivelmente supe
rior a qualquer fibra sintética. 

É preciso firmar a idéia de que o mercado interno do 
País deve ser aberto prioritariamente aos produtos agrí
colas e industriais brasileiros, pois, quanto niãíõf" ror--a 
absorção dessa produção, mais condições para um de
senvolvimento auto-sustentado viremos a ter, a c.urto 
:prazo .. -Tudo .. nos--leva._ pois~ _explorat:--essc--recuno-.
como os grandes países desenvolvidos sempre souberam 
fazer. -

Opiriaritos, nos termos do exposto, pela aprOvação do 
Projeto de Lei da Câmara n9 114, de 1982. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 1985. -
Lenoir Va.rgas, Presidente, eventual- Virgílio Távora, 
Relator- Carlos Lyra- Albano Franco- Severo Go
mes - Amaral Furlan - Cid ~ampa.io. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER No 725, de 1986 

Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Martins Filho 
O projeto de lei em exame, originário da Câmara dos 

Deputados, determina, em seu artigo primeiro, a obriga
toriedade de utilização de fibras de algodão, na pro
porção mínima de 70% da composição dos tecidos desti~ 
nados: 

"I- à confecção de uniformes de servidores ci
vis e militares, dos empr.egados dos órgãos de admi
nistração indireta e das fundações da União; 

li - ao uso em instituições d'e saúde custeadas 
ou subvencionadas pela União ou por seus órgãos 
de administração indireta e fundações; 

IIJ- à confecção de uniformes para médicos, 
enfermeiros e atendentes que prestarem serviços nas 
entidades mencionadas no inciso anterior." 

Determina também, em seu artigo segundo, a obriga
toriedade de indicação da composição do tecido nos edi
tais referentes ao fabrico ou compra das peças menciona~ 
das. 

A proposição objetiva maior utilização de fibras de ai~ 
godão, superiores em qualidade às fibras sintéticas, e que 
encontram um mercado interno !imitado e retração no 
mercado externo, situações que têm gerado a acumu
lação de estoques. 

O_ projeto recebeu aprov~ção unânime_ em todas as 
Comissões por onde tramitou, na Casa de origem e no 
Senado Federa!. 
. As medida_~ propostas representarão, certamente, um 

grande inçentivo à cultura do algodão, na medida em 
que uma parcela importante do mercado nacional estarã 
assegurada ao uso da fibra_ natural do _produto. 

De fato, embora crescente, o consumo de fibras de al
godão é nitidamente inferior à capacidade de produção 
naciOnal. Para-um consumo que alcançou o mâximo de 
600 inil toneladas de fibras em 1985, foram colhidas, no 
rriesmo ano agrícola, 960 mil_ toneladas. 

O excedente gerado, principalmente nos últimos anos, 
tem exigido a instituição de onerosos subsídios para via
bilizar sua colocação no mercado externo, onde o Brasil 
enfrenta forte concorrência, notadamente por parte dos 
n'lãiOres produtores, os Estados Unidos e a União Sovié
tica, países que subsidiam pesadamente a atividade agrí
cola. 

É evidente a grande importância do algodão na econo
mia nacional, principalmente na região Nordeste, onde 
além de ser a principal fonte de renda do setor agrícola, 
constitui-se em matéria-prima essencial para a indústria 
de transformação. 

No setor agrícola, é das atividades que mais empre
gam mão-de-obra, contribuindo significativamente para 
a fixação das famnias no meio rural, evitando o agrava
mento do processo migratório para as regiões metropoli
tanas. 

São essas, pois, razões suficientes p:úa justificar a 
aprovação de medidas que assegurem a cultura do algo-
dão em nosso País. --

Merece, portanto, deste órgão técnico, todo o apoio o 
projeto em questão, 

Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n9 114, de 1982. 

Ê o parecer. 
Sala das Comissões, 25 de junho de 1986, - Nivaldo 

Machado, Presidente - Martins Filho, Relator Moacyr 
Dalla - Álvaro Dias. 

PARECER 
No 726, de 1986 

"Da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 
157,-de-1985 (ü<:> 1.888-B, de 1983, iiii migem), qüe di'i 
denominação ao aeroporto internacional de Campi
nas". 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Com o Projeto de Lei sob 'exame, o nobre Deputado 
Francisco Amaral propõe a denominação •• Aeroporto 
Internacional de Viracopos--;Campinas .. ao Aeroporto 
Internacional de Campinas. •• ... · 
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O Autor justifica sua iniciativa esclarecendo que o 
nome Viracopos - designativo da região da cidade de 
Campinas no qual se localiza aquele aeroporto- vem 
sendo, há muito tempo, associado àquele campo de pou
so, tendo passado a ídentificâ-lo tanto nacional, quanto 
internacionalmente. 

Uma vez que se trata de oficializar uma denominação 
consagrada pelo uso e que caracteriza, de forma incon
fundível, esse aeroporto que, além de ser um dos mais 
importantes do País pelo seu movimento de passageiros, 
de carga e de correio, é considerado o "terminal de car
gas brasileiro", manifestamos nosso parecer favorâvel à 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1986. -Ale-
xandre Costa, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator -
Jorge Kalume - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N9s 727 e 728, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 163, de 1983 
(Projeto de Lei n9 5.237-B, de 1981, na Câmara dos 
Deputados), que "altera a redação do§ 59 do art. 13 
da [ei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973, elevando ova
lor da contribuição mínima dos profissionais libe
rais". 

PARECER No 727, DE 1986 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Álvaro Dias 

Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto sob 
análise, de autoria do ex-Deputado Feu Rosa, busca al· 
terar a redação do§ 69 do art. 13 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, elevando o valor da contribuição mínima 
dos profissionais liberais. 

A justificar a proposição, salientou o autor, prelimi
narmente, que a contribuição sobre o salário base dos 
dois salários mínimos corresponde à classe de um a dois 
anos de filiação, nos termos do parâgrafo vigente. 

Com a lei projetada, a contribuição mínima compul
sória para os profissionais liberais é a correspondente à 
classe de três a cinco anós de filiação, :salvaguardados os 
períodos de carência exigidos na mencionada Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Manifestamos nossa concordância com as razões do 
eminente autor, quando observa ser impraticável que os 
profissionais liberais, tais como médicos, advogados, en
genheiros etc. tenham a sua contribuição mínima fixada 
e_m apenas dois salários minimos, correspondente, na es~ 
cala, à classe de 1 a 2 anos de filiação. 

Dispondo de condições financeiras mais favorâveis 
que a média dos contribuintes da Previdência Social, é 
justo, portanto, a contribuição desses profissionais sobre 
um salário-base mais compatível com suas efetivas ne
cessidades. 

O projeto tramitou na Casa de origem, logrando apro
vaçãO final, em plenârio, com a rejeição de substitutivo 
oferecido pela douta Comissão de Trabalho e Legislação 
Social. 

A vista do exposto, reiterando nossa total adesão aos 
objetivos do projeto, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1984, - Jutahy 
Magalhães, Presidente- Álvaro Dias, Relator- Eunice 
Michiles - José Ignácio Ferreira - Hélio Gueiros -
Gabriel Hermes - Jorge Kalume. 

PARECER No 728, de 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A J3resente--propcs-içãc, -e;riginária da Cã-m-ara dos De
putados, objetiva aumentar o valor da contribuição 
mínima dos profissionais liberais, mediante a alteração 
do texto do § s~ do art. 13 da Lei n9 5 .890, de 08 de junho 
do 1973. 

~receitua o refeiido dispositivo que "a contribuição 
mínima ~ompuls6ria para os profissionais liberais é a 
~orrespo~dente à classe de 1 (um) a 2 (dois) anos de fi
haçào ... , 
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Esclarece o autor do projeto, ex-Deputado Feu Rosa, 
que à classe de um a dois anos de filiação corresponde a 
contribuição sobre o salário-base de dois salârios míni
mos. 

Por disporem de melhores condições financeiras que a 
maioria das demais categorias de contribuintes, diz o au
tor da proposição que nada justifica os profissionais libe
rais terem sua contribuição mínima fixada num salário
base igual a dois salários mínimos (atualmente Cz$ 
1.608,00), isto ê, correspondente, na escala, à classe de 1 
a 2 anos de filiação. Por isso - acrescenta o eminente 
autor do projeto -,é justo e oportuno que os profissio
nais liberais passem a contribuir sobre um salário-base 
condizente com a sua real capacidade financeira, pois, 
assim, estar-se-ã atendendo às conveniências e interesses 
da Previdência Social e daqueles segurados. Portanto, 
conclui o ilustre proponente, é medida consentânea com 
as condições sociais e econ-ómicas dos profissionais libe
rais a fixação de sua contribuição mínima em quatro s:i
lários mfnimoS-(CzS 3.216,00), ou seja; na corresponden
te classe de 3 a 5 anos de filiação. 

Examinando-se os várioS aSpectOs_ QUe-_ envO"f\'eiri- a 
providência sugerida, observa-se- que realmeill:Co valor 
básico fixado para o cálculo da contribuição mínima -dos 
profissionais liberais se acha defasa~o em face ~as reais 
condições financeiras dessa categoria de Contfibuintes, 
Por conseguinte, entendemos que o seu reajuste se faz 
necessário para se tornar a contribuição mais compatível 
com os níveis de renda em que se situam os profissiOnais 
liberais. 

A proposição fundamenta-se, portanto, na própria 
realidade económico-social Orasileíra, dentro da qu!,!.l, 
não se pode negar, a classe dos profissionais liberais ocu
pa uma posição, se não privilegiada, pelo menos melhor 
que a da maioria das demais classes de trabalhadores. 

Desse modo, entendemos que a fixação da contri
buição mínima dos profissionais -liberais num salário
base igual a quatro salários mínimos é medid~_justa e 
conveniente, pois, além de constituir um aumento ape
nas razoável da menciunada contribuição, vem atender 
aos objetivos maiores daqueles segurados e da Previdên
cia Social. 

À vista dessas considerações, opinamos pela apro
vação do presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, de de 1986.- Sena-
dor Lomanto Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Rela
tor - Cêsar Cals- Roberto Campos- Hélio Gueiros -
João Calmon - Martins Filho - Octávio Cardoso -
Gastão Müller. 

PARECERES 
N•s 729 e 730, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 197, de 1985 
(n~' 4.987~A, de 1985, na origem), que "altera o valor 
do vencimento de cargos que especifica e dá outras 
providências''. 

PARECER N• 729, de 1986 
Da Comissão de Servi~ Público Civil 

Relator: Senador Jor~e Kalume 

De iniciativa do Senhor Presidente da- República, nos 
termos do art. 51, da Constituição, vem a exame dista 
Comissão projeto de lei da Câmar-a, alterando o valor do 
vencimento de cargos que especifica e dando outras pro
vidências. 

A exposição de motivos qúe acompanhou a propo
sição, quando do seu envio à Câm~ra, para início de tra
mitação, esclarece _que os funciollârios alcançados pelo 
art. li' do anteprojeto de lei são titulares de cargos pecu
liares a antigas instituições marítimas e portuárias que 
não encontram correspondência com aqueles integrantes 
das categorias funcionais do a tua! Plano de ClaSsificação 
de Cargos, tornando inviável seu enquadramento ou, 
quando este se fez possível, ocorreu em categorias com 
atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo então 
ocupado. 

Assim, a iniciativa presidencial estabelece que o pes
soal em atividade, regido pela Lei n~' 1.711, de 1952, nas 
categorias referidas no arL 329 do Decreto n~> 5.798, de 
1940, que nãO foi incluído no sistema de classificação de 
que trata a 4ei n~' 5.645, de 1970, passará a perceber ven-

DJÃRIO DOCONGRESSONACIONAL(~eção II) 

cimentos em valores correspondentes às referências 
constantes do anexo, da Escala de Vencimentos e Sa
lários do Serviço Público Federal. 

Permite a matéria que o_ pessoal, funcionáríos, ·inclgsi
ve os redistribuídos, que antes de_ser incluídos no Plano 
de Çlassificação _de Cargos era ocupante das categorias 
aludidas no anexo, sem prejuízo de sua lotação, poderâ 
optar, no prazo de 6.0 (sess.enta) dias contados a partir da 
vigência desta lei, pelo retorno à situação anterior. 

Destaque-se, ainda, que a alteração dos valores de 
vencimento mensal de que trata o projeto _servirá de 
base para a revisão dos pioventos das aiiOsentildOrias re
gidas pela Le_i n~' 1.711, de 1952, inclusive para o~ inativa
dos com as vantagens do disposto no seu artigo 184. 

Considerando que a proposição estabelece a vigência 
dos valores de vencimentos correspondentes às referên
cias indicadas no al).exo; que incumbe o_órgão de pessoal 
do_ Ministério <,ias Tran-sportes de promover os compe
tentes apostilamentos nas situações dos ocupantes dos 
cargos que enquadra; somos, no âmbito desta Comissão, 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1986. - Jutahy 
Magalhães, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Ni
~·aldo Machado - Hélio Gueiros - Octávio Cardoso. 

PARECER N' 730, de 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Encaminhado pelo Poder Executivo,- nos tirmos do 
art. 51 da Constituição Federal, o projeto em tela visa a 
afterar o valor do vencimento de cargos nele especifica
dos. 

Aprovada na Câmara dos Deputados após as manifes
tações favoráveis das Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Serviço PúbJjeo e de Finanças, resultou a medida 
enviada à revisão desta Casa revisora em atenção à dis
posição contida no art. 58 do texto constitUcional. 

Cabe-nos, nesse passam a apreciação da proposição 
-sob o enfoque fi!lanceiro. 

Trata-se, em síntese, de providência tendente a confe
rir a funcionários titulares de cargos peculiares a antigas 
instituições portuárias e marítimas a percepção de venci
mentos em valores correspondentes àqueles previstos no 
atual P(ano de Classificação de Cargos instituído pela 
Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

A Exposição de Motivos firmada pelo Diretor-Geral 
do Departamento Administrativo do Serviço Público 
justifica a adoção da medida, baseando-se, inclusive, no 
precedem te da Lei n~> 6.823, editada em 1980, que veio a 
conceder tratamento anâlogo aos tesoureiros. 

No caso, acham -se abrangidos pela proposição um 
grupo de categorias envolvendo desde o comandante de 
Marinha Mercante ao ajudante de cozinha, ou seja, a 
integralidade da estrutura hierárquica de bordo regulada 
pelo Decreto n~> 5.798, de li de junho de 1940. 

êom re1ãçaD à adoção dos novos níveis ao pessoal em 
ativi_dade a proposição determina que os valores de ven
cimentos vigorarão a partir de 20 de maio de 1980, quan
do foi editada a Lei nl' 6.781, enquanto que os optantes 
terão direito aos novos valores remuneratórios da data 
da formalização da opção, ao passo que os inativos per
ceberão os vencimentos com base nas referências indica
das no Anexo, a partir d~ publicação do texto normativo 
em elaboração. 

Evidencia-se a relevância da matéria tendo em vista a 
premente necessidade de se adequar a situação remune
ratória desses servidores ao Plano vigente de Classifi
cação de Cargos, sob pena de se manter a injusta si
tuação funcional de inúmeras categorias de marítimos e 
de portuários. 

Nada havendo que se possa opor ao acolhimento do 
projeto de lei em exame, opinamos pela aprovação do 
mesmo, nos limites da competência desta Comissão. 

_ Sala das Comissões, 10 de junho de 1986. - Lo~ 
manto Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator
Roberto Campos- César Cais- Hélio Gueiros- João 
Calmon - Martins Filho - Octávio Cardoso - Gastão 
Müllcr. 
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PARECER 
N• 731, de 1986 

Da Comissão de Transportes,- Comunicações e 
Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~> 
203, de 1985, que ·~denomina ''Aeroporto Internacio
nal Tancredo Neves" o Aeroporto Internacional de 
co-nfins, cm Confins, no município de Lagoa Santa, 
Estado de Minas Gerais". 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Chega a esta Comissão, para anãlise, o Projeto de Lei 
da Câmara n~> 203, de 1985, qu~. "denomina "Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves" o Aeroporto Internacio
nal de Confins, em Confins, no Município de lagoa San
ta, Estado de Minas Gerais", tendo tal projeto recebido, 
na Câmara dos Deputados, emeda ao seu art. ]9. 

Através da Mensagem n9 238, de 1985, o Senhor Presi
dente da República submete à apreciação do Congresso 
Nacional o projeto de lei em apreço, juntando à mesma a 
Exposição de Motivos n~' 025fGM-3 do Ministério da 
Aeronáutica, no qual apresenta o Ministrei Otãvio Júlio 
Moreira Lima dois principais argumentos que justifica
riam a presente propositura: o primeiro, 

"no sentido de perpetuar e ligar a memória e o 
nome de tão ilustre figura à Aeronâutica Brasilei
ra;" 

o segundo, 
"por ter sido o Aeroporto de Confins construído 

com a ajuda do Governo e do povo do Estado de 
Minas e inaugurado quando o Dr. Tancreto de Al
meida Neves era Governador de Minas Gerais." 

Por ser a homenagem de justiça e pertinência eviden
tes, dispensamo-nos de maiores considerações, opinando 
por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 26 de julho de 1986.- Alexandre 
Costa, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator -Jorge 
Kalume - Marcelo Miranda. 

PARECERES 
N•s 732 e 733, de 1986. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nY 104, de 1982, 
que "faculta aos depositantes terem consignados em 
seus talões de cheques, fornecidos pelos estabeleci~ 
mentos bancários, as referências que especifica e dá 
outras providências". 

PARECER N•. 732, de 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Alberto Silva 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Gastão Müller, objetiva deixar ao critério dos depositan~ 
tes em estabelecimentos bancários, a faculdade de terem 
impressos em seus talões de cheques, o número e a no~ 
menclatura do órgão emissor de sua carteira de identi~ 
dade, bem assim o próprio endereço e o respectivo nú~ 
inero -de seU" telefone. 

JuStificando a matéria, assinala o autor que o projeto 
tem por escopo resolver problema habitual nos dias de 
hoje, qual seja o da exigência, por parte de estabeleci~ 
mentos comerciais, de que os clientes corisignem no ver~ 
so dos cheques aquelas indicações. Assim, a medida per
mitíria que os bancos, a requerimento do cliente- como 
destaca adiante o autor -, "facilitem essas transações, 
consignando nos talões de cheques de seus depositantes 
referenciais que identifiquem melhor o emitente". 

Diante do exposto e considerando que não existem ó
bices quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso 
parecer é pela aprovação do projeto. 

Sala da Comissão, 2 de abril de 1986.- Jos~ Ignácio 
Ferreira, Presidente - Alberto Silva, Relator - Hélio 

G_ueiros, (com restrições)- Luiz Cavalcante- OCtávio 
Cardoso - Lenoir Vargas - Fábio Lucena - Helvídio 
Nunes - Nivaldo Machado. 

PARECER N' 733, DE 1986 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 



2574 Terça-feira 5 

Trata-se de projeto apresentado pelo ilustre Senador 
Gastão MUller que tem por escopo facultar aos corren
tistas terem consignados em seus talões de cheques, for
necidos pelos estabelecimentos bancários, o número e 
nome do respectivo órgão emissor de sua cédula de iden
tidade, bem como o seu endereço e número do telefone. 

Segundo o autor da proposição a medida Visa a facili
tar as operações bancárias, uma vez quejâ se 10rna praxe 
exigir do emitente a indicação de seu endereço e telefone 
e do número e demais elementos de sua carteira de iden
tidade. 

A Comissão de Constituição e Justiça posicionou-se 
favoravelmente ao projeto, após concluir pela sua consti
tucionalidade e juridicidade. 

Cabe~nos, nessa oportunidade, a apreciação da medi
da sob o enfoque financeiro. 

A proposição, na realidade não envolve qualquer efei
to no campo das finanças públicas, consistindo-se em 
mera providência de ordem bancária, mais atinente, por
tanto, às normas disciplinado-nos de Direito Comercial. 

De ressaltar-se que o conteúdo do projeto não se in
clui dentre as matêrias elencadas no art. 108 do Regi-. 
menta Interno, o qual estabelece a competência desta 
ComissãQ...~ __ 

De qualquer sorte, resulta inquestiónáveC que nenhum 
óbice pode ser oposto ao projeto que possui efeitos práti
cos inegáveis. 

Somos, pois, pela aprovação da medida. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 1986.- Senador 

Lomanto Júnior, Presidente- Senador Saldanha Derzi, 
Relator - Senador Jorge Kalume - Senador Roberto 
Campos - Senador Cesar Cais - Senador Hélio Guel
ras - Senador Joio Cahllon - Senador Martins Filho 
-Senador Gastão Müller - Senador Octávio Cardoso. 

PARECERES 
N•s 734 e 735, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 72, de 1984, 
que uacrecenta dispositivo à Lei n9 5.197, de 3 de ja.., 
neiro de 1967, que dispõe sobre a proteç-ão à r a una". 

PARECER N• 734, DE 1986 
(Da Comissão de Constituição e Justiça.) 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O presente Projeto, da autoria do eminente Senador 
Nelson Carneiro, tem por escopo tornar obrigatório, nos 
carregamentos de peles ou outros produtos de animais, 
reitos por via terrestre, fluviais ou marítima, o acompa
nhamento da guia de procedência, a fim de descaracteri
zar o contrabando. 

O espírito da Proposição é o de eliminar equíváCOS ad
ministrativos, permitindo às autoridades distíngüTr o 
trânsito legítimo daqueles produtos, do ilegítimo. 

Acessoriamente, a medida contribuirá para maior pro
teção à fauna silvestre, tendo o aumento do controle. 

A política de proteção ao meio ambiente deve respon
der à preocupação específica do legislador, e deve ser 
exercida nos níveis preventivo e repressivo. 

A iniciativa constitucional e jurídica não_apresenta ó
bices quanto ao aspecto regimental e está regida em boa 
técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, dirã a Comissão técnica a que foi 
distribuída. 

Ante o exposto, o parecer é pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 29 de novembro de 1985.

José Ignácio Ferreira, Presidente- Helvrdlo Nunes, Re
lator - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros - Odacir 
Soares - Nelson Carneiro - Lenoir Vargas - Airredo 
Campos - Roberto Campos - José Lins. 

PARECER N9 735, de 1986. 

Relator: Senador Álvaro Dias 
Em exame, o presente Projeto acrecenta dispositivo ao 

artigo 39, da Lei n9 5.197/67. -
A iniciatív:i de se acrecentar tal dispositivo, tem por 

princípio evitar que peles e produtos de animais, oriun
dos de outros países e que transitam pelo solo brasileiro, 
quando não acompanhados de suas respectivas guias de 
procedência, fiquem pai'alizados ou venham a se deterio
rarem, causando embaraço, muitas vezes alfandegários. 

--------------~-------

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O presente§ 39, regulamentará, definitivament~, a for
ma de com se p·rocederá, quando estes produtos transita
rem sem a documentação legal exigida. 

Sabemos que a política de proteção e preservação à 
fauna brasileira, tem caracterfstica própria e não pode o 
legislador ficar alheio a tão relevante assunto; portanto, 
além de louvável, se faz necessário qualquer dispositivo 
-que venha cada vez mais aperfeiçoar a lei que regulamen
ta tão importante matêria. 

Assim, o nosso parecer é pela aprovação do presente 
Projeto de Lei. 

Sala das COriiissões, em 25 de junho de 1986.- Marw 
tins Filho, Presidente- Álvaro Di :as, Relator. - Nivaldo 
Machado - Moacyr Dalla. 

PARECERES 
N•s 736 e 737, de 1986 

Sobre a Emenda n9l (Plenário) orerecida ao Pro
jeto de Lei do Senado n9 31, de 1985, que "estabelec.e 

· -- normas para vôos por instrumentos e dá outras pron· 
dênci:as". 

PARECER N• 736, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

Em decorrência de Emenda ofertada, em Plenário, 
pelo próprio Autor, Senador Jaison Barreto, volta ao 
exame desta douta Comissão o Projeto de Lei n~> 31, de 
1985, que "estabelece normas para vôo por instrumentos 
e dá outras providências". 

2. O objetivo de tal Emenda é suprimir o parâgrafo 
único do artigo 29 da Proposição, que estabelece: 

"Salvo quando os pilotos forem proprietários, 
como pessoa física, das aeronaves, deverão eles ser 
titulares das licenças de Piloto de Linha Aérea, Pilo
to Comercial Senior, Piloto Comercial ou de Instru
tor de Pilotagem, conforme as exigências dos equi
pamentos que tripularem, segundo a legislação em 
vigor." 

3. Ao justificar a Emenda, acentuou seu Autor: 

"No projeto em pauta, os artigos }9 e 29 fixam o 
ponto essencial pretendido- a maior segurança de 

vôo. 
Respaldados em fatos e em argumentos técnicos 

irretorqulveis, por isso mesmo tiveram o pleno aco
lhimento das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Transportes, tudo levando a crer qUe a trami
tação do Projeto prosseguirá merecendo todo o 
apoio. 

Em razão disto, considerando que o parágrafo ú
nico objetivava tão -somente estabelecer condições 
funcionais dos tripulantes, ora propomos sua su
pressão, pois o tema pode ser colocado em legis
lação específica da regulamentação profissional, 
Sem prejuízio pa:ra o que propõe, fundamentalmen
te, o nosso Projeto." 

-4, Se a integralidade da Proposição mereCeu a aco
lhida deste Colegiada, no que pertine aos aspectos de 
constitucionalidade e juridicidade, obviamente que tais 
aliibutos não se esvanecem com a supressão desse parâ
grafo. 

Ao revês, como bem destacou o Autor, as disposições 
ali contidas melhor se inserem na legislação específica 
que regulamenta a profissão do aeronauta. Como a Lei 
n9 7.183, de 1984, está sendo alvo de várias modificações 
(de que nos dão conta os PLS n9s 70, 79, 82, 84, 85, 132 e 
185, todos de 1985), constata-se a oportunidade e conve
niência da supressão proposta. 

5. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalida
de ejuridicida_de da Emenda n9l, de Plenário, oferecida 
ao PLS n9 31, de !985, destacando, ainda, a oportunida
de e conveniência de sua apresentação. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1985.- Nelson 
CarriCiro, Presidente - Nivaldo Machado, Relator -
Martins Filho - Alberto Silva - Roberto Campos -
Luiz Cavalcante - Hélio Gueiros - José Lins. 

Agosto de 1986 

PARECER N• 737, DE 1986 

Da Comissão de Transportes, Comunicação e 
Obras Públicas 

Relator: Senador Alexandre Costa 

A Emenda supressiva em exame visa ao· aperfeiçoa
mento do Projeto de Lei dispondo sobre normas de segu
rança de vôo. Sendo a sua natureza do domínio da técni
ca legislativa e não afetando a essência das regras legais 
impostas pela lei, nada a opor, sendo este relator favorá
vel à sua aprovação. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1986.- Luiz Ca~ 
valcante, Presidente- Alexandre Costa, Relator- Jor
ge Kalume - Marcelo Miranda. 

PARECERES 

N•s 738, 739 e 740, :de 1986 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 231, de 1985, 

que "dispõe sobre a criacão da Polícia Florestal, e dá 
outras providências''. 

Parecer n"' 738, de 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiç-a. 

Relator: Senador Moacyr Duarte 
O Projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 

Nelson Carneiro, tem por objetivo autorizar o Poder 
Executivo a criar uma Polícia Florestal, vinculada ao 
Ministêrio da Justiça e com sede e foro nesta Capital, 
cujo efetivo permanente será preenchido mediante apro
veitamento do atual pessoal do IBDF no desempenho da 
tarefa de policiamento florestal, bem ainda de pessoal 
que, com idêntica atribuição, participe de convênios nos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. 

Dispõe a Proposição, outrossim, sobre os recursos 
orçamentários a serem utilizados pelo novo organismo 
policial e estabelece que, no cumprimento da menciona
da atribuição, a Polícia Florestal poderâ atUar em con
junto com a Polícia Federal, bem como firmar convênios · 
com as secretarias estaduais de segurança pública e prati
car, na ãrea rural, o mesmo tipo de policiamento atual
mente realizados pelas Delegacias de Policia. 

Ao Executivo, ainda nos termos do Projeto, cumpre 
regulamentar, a lei, no p,razo de 120 (cento e vinte) dias, 
além de expedir o Re8U.Iamento Geral e o Regimento 
Disciplinar da Polícia Florestal a ser criada. 

Justificando a medida, assinala o Autor a existência 
no País, de um policiamento florestal que, todavia, "ê sa
biamente inoperante e ineficaz para dar combate ao de
vastamento impiedoso praticado contra as nossas flores~ 
tas e sua fauna, quer por estrangeiros, quer por nacio
nais". 

Isso, segundo ainda salienta, torna "inadiável a 
criação de uma Polícia Florestal vinculada ao Ministério 
da Justiça e organizada nos moldes da Policia Federal, 
tal como aqui preconizado". 

Trata-se, como jã consignado, de Proposição mera
mente autorizativa, não tendo incidência, portanto, na 
espécie, como reiteradamente tem reconhecido esta Co
missão, o óbice constante do art. 57, item II da Lei Fun
damental. 

Atendidos foram, alêm disso, os prec·eitos constitucio
nais alusiVos à competência legislativa da União e às 
atribuições do Congresso Nacional para dispor sobre a 
matéria (arts. 89, item XVII, h, e 43~ respectivamente, 
ambos da Lei Maior). 

Nada a opor, de outra parte, à tecníca legislativa ado
tada pelo Autor. 

No mêrito, a medida se nos afigura justa e oportuna, 
pofs que dirigida para o objetivo maioi' de preservar a 
flora e a fauna nacionais, de valor ecológico inestimável, 
mas, infelizmente, alvo constante de pessoas e grupos 
inescrupulosos, sempre ávidos de enriquecimento fácil e 
râpido. 

Nosso parecer, destarte, é pela constitucionalidade,ju· 
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto ora sob 
análise, e, no mérito, por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1985.
José Ignácio Ferreira, Presidente- Moacyr Duarte, Re
lator - Martins Filho - Jutahy Magalhães - Nival
do Machado - Luiz Cavalcante - Lenoir Vargas -
Hélio Gueiros - Alfredo Campos - Nelson Carneiro -'
Octávio Cardoso. 
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PARECER N• 739, de 1986. 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
De iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem 

a exame desta Comissão Projeto de Lei do Senado, dis
pondo sobre a criação da Polícia Florestal, e dando ou
tras providências. 

JustitYcaOdo- ã-PfOpOsiÇãõ;-o seU ilustre Autor esclare
ce que "existe atu-illmente no País um serviço- de polí
cia flori!Stal que, todavia, é sabidamente inoperante e 
ineficaz para dar combate ao deVastamento imPiiidõso 
praticado contra as nossas florestas e sua fauna, quer por 
estrangeiros quer por nacionais. Isto faz que se torne ina
diável a criação- de uma Polícia Florestal vinculada ao 
Ministério da JustlçiCe Orgailizada nos moldes da Polícia 
Federal, tal como aqui preconizado". 

A iniciativa, vazada em 7 artigos, autoriza- foi:rilã.-de 
eliminar a inconstitucionalidade dos projetas que criem 
despesas - o Poder Executivo criar a Polícia Florestal, 
vinculada ao Ministêrio da Justiça, com sede e foro na 
capital da RepúbliCa, para ·a- Prõteção da flora e da fau
na, bem como para o policiamento preventivo e repressi
vo, quanto à observância da respectiva legislação. 

Prevê o preenchimento dos seus cargos, mediante 
aproveitamento dos servidores que, no IBDF, têm a ta
refa de realízar policiamento de natureza florestal, bem 
como do pessoal que particípa de convê!lios, de idêntica 
atribuição, nos Estados, DíS:trito Federãre territ6rios. 

O Projeto tem o carâ.ter_ "autoriza_tivo", criando a 
Polícia Florestal e, não obstante, no seu art. 59, ostenta 
"imperativo" ao determinar que a regulamentação da lei 
se faça no prazo fatal de 120 (cento e vinte) diàs. 

Ademais, determina ao Poder Executivo qUe ·expeça o 
Regulamento Geral e o Regimento Disciplinar da Polí
cia Florestal, para o que deveria ser competente o órgão 
que se quer criar. 

Compete-nos no tlriibito desta COniisSão, o exame do 
mêrito. Neste particular nada vemos que obstaculize a 
sua normal tramitação, razão- porque -somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1986. - J utahy 
Magalhães, Presidente.- Nivaldo Machado, Relator.
José Lins - Virgílio Távora - Jorge Kalume. 

PARECER N9 740, DE 1986. 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Américo de Souza 

O projeto· ora ernanálise, de autoria da ilustre Sena
dor Nelson Carneiro, tem por objetivo autorizar a 
criação da Polícia Florestal,- a ser vinculada ao Minis
têrio da Justiça, tendo como atribuições a proteção da 
flora e da fauna. 

Submetida. às Comissões de Constituições e JusitiÇa e 
de Serviço Público Civil, manifestaram-se aqueles órgãos 
têcnicos pela constitucíonalidade ejuridicidade da medi
da e, quanto ao mérito, pelo seu acolhimento. 

Visando viabilizar a providência, sugere o seu art. 2~> 
que o efetivo permanente da Corporação seja preenchido 
mediante o aproveitamento dos servidores do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF que, 
na atualidade, realizam tarefas de policiamento de natu
reza florestal, assim como o pessoal que, com idêntica 
atribuição, participa- nos conVênios firmados nos Esta
dos, Municípios, Distrito Federal e Territórios Federais. 

No que concerne aos meios necessários à Implantação 
da organização em tela, cabe ressaltar que a regra conti
da no art. 49 do projeto determina a utilização de do
tações orçamentárias destinadas à autarquia supracitada 
e dos recursos alocados no âmbito federal para custeio 
de convênios na mesma área. 

Ultrapassado o obstáculo previsto no item II do art. 
57 da Constituição- Federal, cõnsoante entendimento es
posado pela Comissão de Coilstítuição e Justiça, por se 
tratar de Proposição meramente autorizativa e inocor
rendo qualquer outro impedimento de ordem juridico.-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

financeira que se possa opor à medida, opinamos pela 
-sua aprovação. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1986.- Senador 
Lo manto Júnior, Presidente. - Senador Américo de Sou~ 
za, Relator.- Senador Roberto Campos- Senador Cé-
sar Cais- Senador Hélio Gueiros- Senador João Cal
moo - Senador Martins Filho - Senador Octávio Car
doso - Senador Gastão Müller. 

PARECERES 
·" N•s 741, 742 e 743, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 279, de 1985, 
que "estende aos servidores públicos civis, aposenta~ 
dos por tempo de seniço e por invalidez simples, o re~ 
posicionamento, de até doze referências, já deferido 
aos servidores em atívidade". 

Parecer n~' 741, de 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Martins Filho 

O projeto, em exame, de autoria do_ eminente Senador 
Jorge Kalume, objetiva autorizar o Poder Executivo a 
estender aos servidores públicos civis, apOsentados por 
tempo de serviço e por invalidez simples, o reposiciona
mento de atê doze referências, jâ deferido aos servidores 
em atividade (art. 1~>). 

Para atingir seu desiderato, fixa prazo de sesseritã dias 
para a regulamentação do texto legal, estabelecendo 
como paradigma os critêrios observados pelo Ministério 
da Administração, quando do reposicionamento conce
dido aos servidores em atividade (art. 29). 

2-. Ante o caráter meramente autorizativo- de que se 
r~~ste, à proposição não se pode atribuir a eiva de in~ 
constitucionalidade, por vício de iniciativa, fulcrada no 
artigO 57 da Lei Maior. 

Liberta, assim, do cerceamento que se lhe poderia 
opor e harmonizando-se com normas legais já existi::ntes, 
patentear-se-ia a sua juridicidade, não fora a flagrante 
antinomia entre o carâter autorizativo, do artigo primei
ro, e o mandamental, encontrável no artigo segundo. 
Essa imperfeição, entretanto, não invalida a iniciativa do 
ilustre Parlamentar, diante do permissivo regimental 
para a correção do vício apontado (artigo 104, § 2~>). 

3. No mêrito, louvãvel o propósito que animou o au
tor, eis que:. "ao Poder público, até por razões de eqUida
de, c_umpre dispensar tratamento igualitário a seus servi
dores, estabelecendo absoluta paridade entre vencimen
tos e proventos", como bem acentua a Justificação. 

Ressalte-se a acuidade que ele demonstrou ao benefi
ciar somente os aposentados por invalidez simples, por
que os aposentados sob a égide da Lei n~> 1.050, de 1950, 
por ficção legal, são reputados como se _em atividade es
tivessem e, nessa condição, jã forain contemplados pelo 
Poder Executívo. 

4. Por todo o exposto, concluímos pela constituciona
lidade e juridicidade do projeto, que se evidencia acorde 
às normas regimentais e à técnic3 legislativa, nos termos 
da emenda que subsegue: 

EMENDA N' I - CCJ 
D~se ao art. 29 do projeto a seguinte redação: 
Art. 21'- Ao regulamentar a presente lei, o Poder Exe

cutivo aplicará, no que couber, os mesmos critérios que 
ditaram o reposicionamento concedido aos servidores 
em atividade. 

Sala das Comissões, 9 de abrii de 1986. -José Ignácio 
Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator - Hélio 
Cueiros - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro - Américo 
de Souza - Luiz Cavalcante--- Roberto Campos. 

PARECER N• 742, de 1986 

Da Comissão de Serviço Público Chil. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De iniciativa do ilustre Senador Jorge Kalume, vem a 
i!x.ame des-ta Comissão projeto de lei, autorizando o Po
der Executivo a estender aos servidores públicos civis, 
aposentados por tempo de serviço e por invalidez sim
ples, o reposicionamento de até doze referências, já defe
rido aos servidores em atividade. 
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Justificando a proposição, o seu ilustre autor esclarece 
que recentemente, em 12 de março próximo passado, foi 
aprovada, pelo Senhor Presidente da República, a Expo
sição de Motivos n9 77. de 22 de fevereiro do corrente 
ano, do ent~o Diretor-Geral do DASP, que no intuito de 
corifgír erro administrativo praticado por ocasião da im
~lantaçã9 _do Plano de Classificação de Cargos insfituído 

_pela Lei n~' 5.645, de 1970, mandou conceder aos servido
res em atividade, segundo critêrio ali definidos, reposi
cionamento de atê 12 (doze) referências. 

Mais uma vez, como se pode ver, foi deixado de fora o 
pessoal inativo. 

O objetivo do presente projeto, em suma, ê corrigir 
essa injustiça, estendendo aos inativos o mesmo reposi
cionamento já deferido aos servidores em atividade. 

Quanto aos aposentados por invalidez, contemplamos 
apenas os portadores de invalidez simples, excluindo, 
desse modo, os inativos com base na Lei n' I .050, de 
1950, os quais, por ficção estabelecida naquele diploma 
legal, são reputados como se em atividade estivessem, jâ 
havendo sido, portanto, beneficiados juntamente com os 
servidores públicos civis ativos_ 

Vazado em quatro artigos, a iniciativa autoriza, em 
seu art. li', o Poder Executivo estender aos servidores 
aposentados, por tempo de serviço e por invalidez sim
ples, benefícios concedidos aos servidores em atividade. 

É patente que os baixos níveis remunerativos vigoran
tes na administração pública, acabaram rompendo a cor
relação trabalho retribuição, o que tem dado ensejo à 
adoção de procedimentos de discutível justiça, como a 
criã.Çào de tabelas especiais, e a cõncessão de gratifi
cações apenas a grupos funcionais específicos. Tais práti
cas, é verdade, pouco ou nada beneficiara-m os Servidores 
inativos. 

Examinada na douta Comissão de Constituição e Jus
tiça, mereceu o projeto aprovação com emenda para cor
rigir a autonomia entre o caráter autorizativo do artigo 
primeiro e mandamental do artigo segundo. 

_Çonside_rando (iu~ o projeto procura corrigir injustiça 
flagrante com os aposentados por tempo de serviço e os 
aposentados por invalidez; e que a emenda da CCJ visa a 
boa técnica legislativa, somos, no âmbito desta Comis
são, pela arrovação do projeto com o adenda daquela 
douta Comi.!'tsão. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1986.- Jorge Ka~ 
lume, Presidente eventual - Jutahy Magalhães, Relator 
- José Lins - Nivaldo Machado - Virgílio Távora. 

PARECER NY 743, de 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Marcelo Miranda 
Trata-se de Projeto de autoria do nobre Senador Jorge 

Kalume que autoriza o Poder Executivo a estender aos 
servidores públicos civis aposentados por tempo de ser
viço e por invalidez simples o reposicionamento de até 12 
(doze) referências, para cálculos dos respectivos proven
tos, seguindo _os mesmos critêrios que ditaram essa con
cessão aos servidores em atividade. 

Na j~stificação, o emlnente representante do Estado 
do Acre enfatiza que ao Poder Público, até por razões de 
eqüidade, cumpre dispensar tratamento igualitário a 
seus ·servidores, estabelecendo absoluta paridade entre 
venciirieiltóS e proventos de ativos e inativós. Assinala 
que· não se justifiCa dispensar um tratamento discrimina
tório ã (JUerri dedicou longa e profícua existência ao ser
viço Público. 

Argumenta, ainda, _que os baixos níveis de remune
ração vigorantes na Administração Pública acabaram 
rompendo, de maneira flagrante, a correlação traba
lho/retribuição, e que isso deu ensejo à concessão de gra
tificações e benefícios diversos a vários grupos funcio~ 
nais, quase sempre deixando à margem os servidores ina
tivos. 

Tnélui-se nesse caso o reposicionamentO de até 12 (do~ 
ze) referências conCedido aos servidores em atividade; 
pelo Senhor presidente da República, em 22 de março de 
1985, ao aprovar Exposição de Motivos do então 
Diretor-Geral do DASP, no intuito de "corrigir erro ad~ 
ministrativo praticado por ocasião da implantação do 
Plano de Classificação de Cargos institufdo pela Lei nl' 
5.645, de 1970", deixando de fora, mais uma vez, o pe.v 
soai inativo. 
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O objetivo do presente Projeto é, em síntes.e, eliminar 
essa diferença de tratamento, estendendo o referido re
posiciOnamento aos servidores inativos. 

Frisa, finalmente, o ilustre autor, que o Projeto con
templa os aposentados por tempo de serviço e por invali
dez simples, excluindo os inativos com base na Lei ~.,.. 
1.050, de 1950, Os quais são rep-utados como se em ativl
dade estivessem, jâ tendo, portanto, sido_ beneficiados. 

A Proposição tramitou pela douta Comis_sã_g d.e Cons
titUição e Justiça, desta Câmara Alta, colhendo parecer 
favorãvel à constitucionalidade e juridicídade, e receben_-c 
do a Emenda n"'l-CCJ, a fim de sanar falha de técnica le
gislativa, uma vez que, sendo lei autorizativa, não pode
ria determinar prazo para regulamentação, conforme es
tava prevista no art. 21' do texto original. 

Na ilustrada Comissão de Serviço Público Civil, rece
beu parecer favorável, quanto ao mérito, com a manu
tenção da citada Emenda n~' 1-CCJ. 

Nos aspectos relacionados com as finanças públicas, 
cabe assinalar que o reposicionamento dos servidores 
aposentados por tempo de serviço ou invalidez simples, 
se efetivado, tenderá a elevar os respectivos proventos e, 
conseqüentemente, a despesa pública com esses encar-
gos. -

Tratando-se, porém, de lei meramente autorizativa, a 
ser aplicada pelo Poder Executivo, na dependência de 
disponibilidade de dotações orçamentárias, não há ne
nhum empecilho à sua aprovação, Vale destacar, tam
bém, que ela se inspira no nobre objetivo de eliminar 
uma flagrante injustiça com uma plêiade de servidores 
que dedicaram parcela considerável de suas vidas ao ser
viço- público da Nação e hoje esperam reciprocidade, 
com proventos condignos. 

Manifestamo-nos, por conseguinte, favoráveis ao Pro
jeto de Lei nl' 279, de 1985, com a Emenda nl' 1-CCJ. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1986. - Senador 
Lomanto Júnior, Presidente --:-o Senador Marcelo Miran~ 
da, Relator- Senador Jorge Kalume- Semidot R_o_b~r
to Campos-;__ Senador César Cais - Senador H'élio Guei
ros - Senador João Calnum - Senador Martins Filho
Senador Octávio Cardoso - Senador Gastã_o Müller. 

PARECERES 
N•s 744, 745 e 746, de 1986. 

Sobre 0 Projeto de Lei do Senado n,. .;Jll, de 1985~ 
Complementar, que ~'acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n~' 26, de 11 de setembro de 1975, que 
''altera disposi4;ões da legislação que regula o Progra
ma de Integração Social (PIS) e o Progr~m.a de For
ma4;ão do Patrimônio do Servidor Publico ( PA
SEP)"'. 

PARECER N• 744, de 1986 
Da Coifiissão de Constitulçio e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
Com a presente Proposição Legislativa, o ilustre Sena

dor Jorge Kalume pretende alterar a Lei Complementai 
n'>' 26, de II de setembro de 1975, acrescentando-lhe dis
posição permiSsiva_ upara-ãffiortiZação de saldo de finan
ciamento da casa própria". 

Da Justificatívã a:o Projeto, destacamos o seguinte tó-
pico: 

, , .. Com efeito, antes da unificação efetuada pela 
referida Lei Complementar nl' 26, de 1975, a legis
lação que regula os Programas PISe PASEP permi
tia o emprego de seus recursos na aquisição ou cons
trução de casa própria para o trabalhador (Leis 
Complementares n~'s 7 e 8, ambas de 1970, art. 91', § 
21', e artí&o 5~', [51', respectivamente)." 

A relevância social da iniciativa torriã s]J.pérfluos 
maiores alongamentos. No entanto, ê bom frisar que o 
principal objetivo do PISe do PASEP é proporcionar a 
melhor distribuição de renda, entre os trabalhadores, e o 
Projeto, sob exame, vem, amplamente, ao encontro desse 
propósito. 

No que pertine ao mérito, pois, vem respaldado pelos 
melhores princípios de justiça social e de valorização do 
homem, um dos postulados do regime democrático. 

Além da constitucionalidade e juridicidade de que se 
reveste, a Proposição afigura-se-nos oportuna e cólwe
niente. 

DIÃIÚO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Regimentalmente compete-nos dizer que estâ correta 
e, quanto à técnica de elaboração legislativa, nada há 
que afete a sua normal tramitação. 

Em face do exposto, manifestamo~ nos pela aprovação 
da matéria. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. -José Ignácio 
Ferreira, Presidente- Nhaldo Machado, Relator- Jo
sé Lins- Alberto Silva- Hélio Gueiros- Jutahy Ma
galhães - Lenoir Vargas - Octávio Cardoso. 

PARECER N• 745, de 1986 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relªtor: Senador Jutahy Magalhães 
Vem a exame desta Comissão projeto de lei do Sena

do, de iniciatiVa do ilustre Senador Jorge Kalume, acres
centandO dispositivo ã Lei Complementar n~' 26, de li de 
setembro de 1975, qu~, "altera disposições da legislação 
que regula o Programa de Integração SoCial (PIS) e o 
Programa de Formação do Patrimônio de Servidor 
Público". 

Justificando a proposição, o seu ilustre autor esdarece 
que a cada reajuste que se avizinha, os mutuários do Sis:
tem_.a. financeiro da Habitação enfrentam, mercê da in
co~tinência dos índices inflacionários, situ:ição de acen
tuada angústia, diante da constante ameaça de ficarem, 
em sua-grande maioria, impossibilitados de f~r ~ace 
ao1'i vultosos gastos que a prestação da casa própna me-. 
xoravelmente lhes impõe. 

Foi voltado para esse cruciante problema, pois, que 
houvemos por bem formular o presente projeto, que tem 
por objetivo possibilitar ao titular de conta.Jn..dividual do 
PIS - PASEP, mutuário do aludido Sistema, a utili
zação dos depósitos existentes em seu nome para a amor
tização de fmanciamento da casa própria. 

A proposição intenta, em 3 (três) artigos, acrescentar 
ao art. 41' da Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro 
de 1975, parágrafo 4~', de forma a que, por solicitação do 
titular, o montante dos depósitos existentes em suares
pectiva conta individual será transferido, no praz.o de 30 
(trinta) dias, a partir da apresentação_ do pedtdo, ao 
Agente do Sistema Financeiro da Habitação indicado, 
para amortização de saldo de financiamento da casa pró-
pria. . 

A iniciativa tem em vista tema momentoso, que afhge, 
como bem afmna o seu autor, segmento cada vez mais 
expressivo da população brasileira e, tem, por isso, a 
recomendá-la, razões sociais incontestáveis. 

Ainda mais que, antes da unificação efetuada pela Lei 
Complementar nl' 26, de 1975, a legislação -que regulava 
os programas de PIS e PASEP permitia o emprego ~e 
seus recursos na aquisição ou construção de casa própm 
para o trabalhador - Leis Complementares n'>'s 7 e 8, 

ambas de 1970. 
Assim, pelo exposto, no âmbito desta Comissã.o, nada 

vemos que obstacularize a sua normal tramitaçã.o, razão 
por que somos pela sua aprovação, apenas com emenda 
de redação sua ementa: 

EMENDA N• 1 - CSPC 

Onde se lê na ementa do projeto: 
.. " ... que regula o Programa de Integração Social 

.-(PTS) e Programa de Informação do Património do 
Servidor Público (PASEP)" ... 

Leia-se: 

.. " ... que regula o Programa de Integração Social 
(PIS) e o Programa de Formação do Património do Ser
vidor Público (PASEP)." 

Sa)a das Comissões, 22 de maio de 1986. -Jorge Ka
lu~e? Presidente, eventual - J utahy Magalhães, ~elator 
-José Lins- Nivaldo Machado- Virgílio Távora. 

PARECER N• 746, de 1986 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Martins Filho 

Apresentou o ilustre Senador Jorge Kalume a presente 
proposição, a qual acrescenta parágrafo ao arfigO "49 da 
Lei Complementar nl' 26, de 1 I de setembro de 1975, no 
sentido de permitir a utilização dos depósítos do PIS
PASEP na amortização de dêbitos para com o Sistema 
Financeiro da Habitação. 

Agosto de 1986 

A matéria obteve pronunciamento em prol de sua 
aprovação nas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Serviço Público Civil, esta com apresentação de emenda 
de redação, no sentido de que fosse corrigido erro na 
ementa do Projeto, onde o termo "formação" fora troca
do por "informação". 

A Justificativa do Projeto, após expor as dificuldades 
financeiras enfrentadas pelos mutuários do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, para pagamento das prestações 
com a casa própria, destaca que o problema aflige seg
mentos cada vez mais expressivos da população brasilei
ra, agravando a questão social, 

Ressalta também a Justificativa que a medida sugerida 
na Proposição não constitui novidade, pois que .. antes 
da unificação efetuada pela referida Lei Complementar 
nl' 26, de 1975, a legislação que regulava as Programas 
PIS e PASEP permitia o emprego de seus recursos na 
aquisição -ou construÇão de casa própria para o trabalha
dor". 

A razão pela qual a Lei Complementar o~' 26 conside
rou injustificável o saque de saldo do PIS-PASEP, nos 
casos de construção de casa própria, foi simplesmente o 
fato de que existiam, à êpoca, Outras aJternativas para o 
financiamento da habitação. 

Todavia, o problema não é tanto a disponibilidade de 
financiamentos: a dificuldade é a de amortizar o finan~ 
ciamento abundantemente oferecido. 

Justifica-se, portanto, voltar às leis de origem do PIS
PASEP, que permitiam o saque dos recursos desses Fun~ 
dos sob o fundamento de que a movimentação redunda
ria "em benefício para cada empregado, graças à cor
reção monetária e aos juros dos depósitos nominais, 
anualmente percebidos, além da possibilidade de utili
zação total dos depósitos em ocasiões e circunstâncias 
que o Projeto estabelece, inclusive para aquisição de casa 
própria". 

A única diferença é a de que a retirada não serâ para 
aquisição da casa própria, mas sim para a amortização 
do financiamento obtido para o mesmo fim. 

Do ponto de vista financeiro inocorre, a nosso ver, 
qualquer obstáculo à aprovação do Projeto, pois que 
não se trata de aumento de despesa, mas de mera apli
cação dos recursos do Fundo na sua destinação essen
cial, segundo a filosofia das leis que os criaram, no inte· 
resse dos seus próprios titulares. 

Estas razões levam~nos a opinar pela aprovação do 
projeto de lei ora examinado, com a retificação sugerida 
na emenda n9 1-CSPC. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1986.- Lo
manto Júnior, Presidente - Martins Filho, Relator -
Jorge Kalume- Gastão Müller- Hélio Gueiros- Oc
távio Cardoso - João Calmon- Saldanha Derzi- Ro
berto Campos- César Cais- José- Lins- Marcelo Mi
randa - Cid Sampaio - Luiz Cavalcante. 

PARECERES 
N•s 747 e 748, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1986, 
que "acrescenta§ 3,. ao artigo 17 do Decreto-lei nl' 5, 
de 4 de abril de 1966, e dá outras providências". 

PARECER N• 747, DE 1986 
- Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hélio Gueiros 
O projeto em epígrafe, de autoria do nobre Senador 

Nivaldo Machado, pretende acrescentar parágrafo 31' ao 
artigo 17 do Decreto-lei n~' 5, de 4 de abril de 1966, de 
modo a permitir que, para cada navio de longo curso 
atracado no cais ou fundeado ao largo, o Comandante, o 
Armador ou seu representante legal requisite, obrigato
riamente, o vigia-chefe, o vigia de portaló e o vigia ron~ 
.dante. 

Justificando sua proposição, afirma o autor que, a 
despeito das alterações introduzidas pela Lei nl' 5 .480, de 
1968, no artigo 17 do Decreto-lei n'>' 5, de 4 de abril de 
1966, a efetiva aplicação dessa lei só foi possível a partir 
de 26 de junho de 1979, com a publicação do Decreto nl' 
83.611, do mesmo ano, o qual restringiu, demasiadamen
te, as possibilidades de engajamento, limitando-o a um 
único ofidal na junção de portaló, o que fere direitos da 
categoria que, em alguns portos, por força de normas re
gionais, -possuía estatuto profissional mais favorável e 
abrangente. 
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O projeto se nos afigura constitucional, quer no plano 
da competência (artigo 8~', item XVII, alíne., ... m"), quer 
no da iniciativa (artigo 56 combinado com o artigo 57 do 
mesmo diploma), sobre ele nã.o pairando qualquer 
sombra de injuridicidade. 

Observa-se que o seu objetivo primordial é ampliar as 
possibilidades de trabalho no regime portuário e elimi
nar restrições que não se compreendem mais nos moder
nos sistemas de navegação. 

Por apresentar-se em boa técnica legislativa e atender 
aos requisitos regimentais, riossõ parecer ê pela s-u~~r aop-ro
vação. 

Sala das Comissões, em 4 de junho de 1986. -José Ig
nácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator -
Luiz Cavalcante- Roberto Campos- Lenoir Vargas
Nelson Carneiro- Helvídio Nunes- Moacyr Duarte
Martins Filho - Octávio Cardoso. 

PARECER N' 748, de 1986. 

Da comissãO õe Transporte, Cõmu-nicaçaes 
e Obras Públicas 

Relator: Senador Jorge Kalume 

O presente projeto, de iniCiã.tíVã-do ilustre Senador Ni
valdo Machado, destina-se a "acrescentar§ 39 ao artigo 
17 do Decreto-lei n~ 5, de 4 de abril de 1966 e dã outras 
providências". Chega a esta ComíSsão de TrãrisPOrte 
para apreciação, acompanhado de justificativa que res
salta estarem as atividades }1rofissionaís --de vigias por
tuários regidOs pela Lei n~ 5.480, de 10 de agosto de 
1968, e que, entre outras providências, imprimiu nova re
dação ao artigO 17 do- mesino DCCreto-lei n• 5/66, tor
nando o serviço de vigilância em navios, por vigias pói'
tuãrios matriculados na. Delegacia do Trabalho Maríti
mo, de proferência sindicalizados; Obrigatório na nave-
gação de longo curso e a critêrio da Superintendência 
Nacional de Marinha Mercante- SUNAMAM, na na
vegação de cabotagem. 

Esclarece aquela justificativa que, desvirtuando a pro~ 
teção profissional trazida pela Lei n9 5.480/68, O TegtiJa
mento expedido pelo Poder ExecutiVo restringia dema
siadamente as possibilidades de engajamento, limitada a 
um único profissional na funçãO- de portaló, ferindo in
clusive direftos d:i categoria,_ que em alguits portos, por 
força de normas regionais, possuía estatuto profissional 
mais favorável e abrangente. 

Recorda, ainda, o nobre autor do projeto em exame, 
que a Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei n9 
4.800, de 1981, ampliando o mercado de trabalho da ca
tegoria, o qual, por estender seus mandamentos imposi
tivos à navegàçãO de cabotagem, inviabilizando sua 
adoção por onerar a economia nacional, foi rejeitada 
pelo Senado Federal, e, conseqUentemente, arquivado. 

Ao propor o nobre Senador Nivaldo Machado o ree
xame da matêria, via a apresentação do presente p-rojeto, 
limitando a utilização obrigatória dos vigias portuários à 
navegação_ de longo curso, em cujos fretes calculados 
com base na moeda norte-americana, estão embutidos os 
custos dos serviços, que consistem no pagamento de mo
desto salário-dia aprovado _pela SUNAMAM com prê- _ 
via audiência do Conselho Internacional de Salários das 
Empresas Estatais -CISE, sem implicações, portanto, 
de maiores encargos operacionais. 

O projeto ora sob exame jã foi examinado e acolhido 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que recomen
dou sua aprovação. 

Do ponto de vista que cabe a esta Comissão examinar, 
cumpre assinalar que o projeto atende principalmente 
aos interesses ditados pela política nacional de transpor· 
tes. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1986. - Alexándre 
Costa, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Marcelo 
Miranda - Luiz Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien· 
te lido consta a Mensagem n' 251/86, que cumpre a esta 
Presidência esclarecer: 
I- a Comissão do Distrito Fede!al âeviirá iiJ>resen

tar, dentro de 15 dias, relatório sobre a matéria; 

II- encaminhado à Mesa o Relatório, a Presidência, 
:após ·sua publícação e distribuição cm avulsos, convoca· 
rã, dentro de 48 horas, sessão extraordinária destinada à 
apreciação da matéría vetada; -
Itl- considerar-se-á mantido o veto se sua apre

ciação não se fizer no prazo de 45 diils contados de sua 
leitura. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien
te lido, consta ainda, o Projeto de Lei da Câmara n~ 69, 
de 1986, que de acordo com o Regimento Interno, devew 
rá receber emendas pelo pra.zo de cinco sessões_ or~
nárias, perante a primeira c-omissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as Mensagens n's 215, 225, 226, 242 a 244, 252 e 
254, de 1986 (n's 291, 305, 306, 332, 333, 335, 372 e 376, 
de 1986, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2Y da Resolução nv 93/76. 
do Senado Federal, solicita autorização para que os Go
vernos dos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Mato 
Grosso do Sul, Maranhão e Mato Grosso possam con
tratar operações de crêdito para os finS que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu aS Mensagens ni's 219 a 224,227,233,234,238 a 
24t e247, de 1986 (n's 299 a 304, 308, 327,328,331,334, 
336, 339 e 349/86, na origem), pelas quais o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 
93f76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
as Prefeituras Municipais de COntagem (MG), Monse
lhor Gíl (PI), Santa Cruz Cabrãlia (BA), Axixá de Goiás 
e Aparecida de Goiânia (GO), ltuporanga (SC), Casca
vel (PR), Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande (MT), 
Piedade e Campinas (SP} possam contratar operações de 
crédito para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de MunicíPios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu o ofício n9 S/9, de 1986 (n'~ 376(86, na origem), 
do governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitando, 
nos· termos do item IV do artigo 42 da Constituiçã_o, au
torização do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 29,800,000.00 (vinte C nOVe milhões e oitocentos 
mil dólares norte-americanos), para os fins que especifi~ 
ca. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu do Governador do Estado do Paraná, o oficio n9 
<i/10, de 1986 (n' 2.013/86, na origem), de 14 de julho do 
corrente ano, solicitando, nos termos do item IV do art. 
42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim 
de que aquele Estado possa realizar operação de emprés~ 
timo externo no valor deUS$ 58,000,000.00 (cinqUenta e 
oito milhões de dólares), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

_O SR. P,!tESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebel:l o ofício n9 S/11, de 1986 (n9 204/86, na ~rigem), 
do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, soliw 
citando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constiw 
tuição, autorização do Sena.do Federal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 40.650.000,00 (quarenta milhões e 
seiscentos e cinqUenta mil dólares norte-americanos), 
para os fins que especifica. 

A matéria ficarâ aguardando, na secretaria geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu o Ofício n9 5/13, de 1986 (n9190J86, na origem),. 
do Prefeito Municipal de Manaus, solicitando, nos ter
mos do item IV do artigo 42 da Constituição,- ã.utOri
zação -do Senado Federal para que aquela Prefeitura pos
sa realizar operação de emprêstimo externo no valor de 
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USS 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dólares), 
para os fins que especifica. 

A matêria ficará aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Através do 
Aviso n~ 221, de 8 de julho do corrente ano, o presidente 
do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado 
cópias- das atas das sessões em que foram aplicadas 
sanções aos responsáveis que relaciona, bem como a dis
criminação dos recursos providos no perfodo de 24 de 
abril a 12 de julho de 1986. 

O Expediente fo1 encaniinhado, com ofício, à Comis
são de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A presidência 
comuriica ao plenário que assume nesta data, em carãter 
definitivo, a representação do Estado de Santa Catarina, 
pelo partido PDS, o Senador Arno Damiani, na vaga de
corrente do falecimento da Senador Lenoir Vargas. 

Convido Sua Excelência a tomar lugar no recinto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
comunica ao plenário que, em atendimento ao disposto 
no parágrafo único do artigo 39 do Decreto Legislativo 
n~ 12. de 1986, as Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal decidiram, por unanimidade, autorizar o 
Senhor Presidente da República a ausentar~se do País em 
visita oficial à República da Argentina, no período de 27 
a 31 de julho próximo passado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Durante o roo 
cesso a presidência recebeu comunicação do Senador Al
bano Franco de que se ausentaria do País, no perfodo de 
28 a 31 de julho do corrente ano, para acompanhar o Se
nhor Presidente da República em sua visita à Argentina. 

É a seguinte a comunicação enviada à Mesa 

Brasrtia, 28 de julho de 1986. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alfnea A, do Regimen
to Interno, que me ausentarei do Pafs, pelo período de28 
a 31 de julho do corrente, para viagem a República Ar
gentina, onde estarei participando da Missão Empresa
rial, que acompanhará a Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, Josê Sarney, para assinatura dos 
atas que marcam o processo de Integração Econômica 

_ Brasil-Argentina. 
Atenciosas saudações, - Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage1li)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }'!'-Secretário. 

b lido o seguinte 

. PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 175, DE 1986 

Estabelece a base de cálculo para a concessão de 
pensão à famflia de servidor público e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I'~ É assegurada à família do servidor público 

pensão integral correspondente à sua remuneração. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no Caput, 

entender-se-ã a remuneração como a soma dos valores 
correspon_dentes ao vencimento~ base com as vantagens a 
que faria jus, caso se aposentasse. 

Art. 29 Ai áespesas decorrentes da aplicação de,sta 
Lei correrão à conta de Encargos Previdenciãrios da 
União. recursos sob supervisão do Ministério da Fazen
da. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação: 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

.. ~ nossa -~tenção, Senhores Senadores, é assegurar à 
família do sevidor público, de maneira geral, pensão que 
englobe os mesmos valores a que o mesmo faria jus ao se 
aposentar. 
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porque partem de um membro da família cívica- de Assis 
Chateaubriand, como o Presidente José Sarney e eu, to
dos nós, testemunhas da carreira desse eminente brasilei
ro, que estâ, jâ depois de alguns meses na Presidência da 
República, com o seu lugar garantido na História da 
nossa Pãtria. 

Brasil e Argentina, depois do prolongados hiatos em 
sua normalidade institucional, reintegraram-se na pleni
tude do regime democrãtico. O Presidente José Sarney e 
o Presidente Raul Alfonsín irmanaram-se sob aplausos 
consagradores, lançando as bases de uma promissora in
tegração econômica, com imensas possibilidadeS de êxi
to. 

Não seria exagero afirmarmos que nossa longã. convi
vência com o grande vizinho do SU:l, a Argentina, nem 
sempre foi marcada pela bonança. Durante perici"dos in
teiros registraram-se tensões entre os dois países, embora 
quase sempre essas crises fossem extremamente artifi-
ciais. - -

Esse fato c_onfere um relevo ainda maiOr à visita do 
Presidente José Sarney. A viagem do Presidente teve o 
condão de, em primeiro lugar, mostrar que o fato de vi
verem ambas as nações um processo de democratização 
representa um fator altamente positivo para o entendi
mento. E, em segundo lugar, de evidenciar que é possível 
e factível a colaboração econômica entre os dois povos, 
proposta dada como inviãvel no passado. 

Ressalto aqui uma frase do Presidente Raul Alfonsfn, 
com um conceito emitido durante a entrevista coletiva 
dada conjuntamente com José Sarney:. "Uma das con
dições que julgamos indíspensável para a integração da 
América Latina é a existência de regimes democrãticos 
no continenten. E Alfonsfn foi mais além, deClarando a 
seguir qu~ "a integração não pode ser uma decisão -de- cú
pula, tratando-se de uma convocação de nossos povos, 
que devem ser permanentemente consultados". 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador João Calmon, 
quero cumprimentar V. Ex• por registrar essa visitá feita 
pelo Presidente José Sarney à Argentina, tendo V. Ex•, 
também, participado da sua comitiva. Essa política de 
aproximação entre os paises da América do Sul é bem
vinda e só pode receber os nossos cumprimentos e os 
nossos aplausos, mesmo porque o Presidente José Sar
ney, com sua visão de estadista, está fazendo ressurgir a 
política pan-americáriista iniPl:intã.da Peto-B:ranae Esta
dista, o imortal Es_tadista, que foi Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Portanto, atravês de V. Ex•, levo os meus 
aplausos ao Presidente José: Sarney por essa iniCiativa 
benéficã para o -Brasil" e, por que não dizer, para toda a 
Amêrica. -

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Jorge Kalume, as suas palavras que bem de
monstram a alta compreensão que V. Ex' revela em re
lação a esses doze protocolos que foram firmados pelo 
Presidente José Sarney e pelo Presidente Raul Alfonsín e 
que marcam um passo altamente auspicioso na consoli~ 
dação da amizade entre o Brasil e a Argentina. 

Na realidade, o próprio Presidente José Sarney bem 
'caracterizou esse clima, em uma frase de rara felicidade, 
no discurso que fez ao desembarcar em Buenos Aires: 
"Irmanados pela liberdade e a democracia", afirmou o 
presidente brasileiro,,. «nossos povos redescobrem sua 
identidade mais profunda". 
. "Afinal", completaria Sarney,,"nunca estivemos tão 

próximos quanto hoje. Nunca, como hoje, tivemos tan
tas condições de dirigir conscientemente nossa históriã 
no rumo de uma integraçã.o cada vez maior. Nunca, 
como hoje, tivemos oportunidades tão favoráveis de vin
cular nossas relações ao nosso destino, nossa colabo
ração mútua aos imenos esforços internos que estã.mos 
fazendo para retomar o crescimento, reconstruir a con
fiança, fazer as reformas quC nos garantam estabilidade 
democrática, bem estar, plena realização, enfim, da na~ 
cionalidade reerguida"~ 

Em outras palavras, era o reconhecimento oficial, for
mal, por parte da maior autoridade da República, de que 
a sintonia de dois regimes democráticos cria condições 
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ímpares para o convivia das duas nações. O apoio ime
diato dado pelo presidente de outra nova democracia, o 
Uruguai, bem como a carinhosa acolhida que recebeu 
dos seus grandes vizinhos, comprovou integrãlmente 
essa constatação de Sarney. 

Gestos _simbólicos e atos concretos sublinharam ainda 
mais a identidade redescoberta. O Presidente Sarney, no 
seu histórico pronunciamento, expôs um dos principais 
motivos dessa constrangedora lacun~. "Esta casa", disse 
ele aos membros do COngresso argentino •. "tenl suas ci
catrizes e os que aqui estão são protagonistas do seu re~ 
florestamento, de sua bravura, da sua obstinação, do seu 
sacrifíCio na coritinuidade da HiStória~ O silêncio dis tri
bunas parlamentares é uma voz de protesto tão alta que 
o tempo não consegue apagar sua grandeza. :9 um silên
cio sem esquecimento. As tribunas caladas pela Violência 
falam para a eternidade". 

Este trecho do pronunciamento do Chefe da Nação 
brasileira foi aplaudido de pê demoradamente por todos 
os parlamentares argentinos. 

Não constituiria injustíça lembrar que tais palavras 
aplicam-se, também, a nosso Pafs. Que nossas tribunas 
também foram caladas pelo arbítrio. Nós não vivemos a 
mesma viOlência imposta ao povo argentino, mas tive
mos, também, muitos momentos duros, duríssimos até, 
de qu_e são testemunhas os companheiros que hoje aqui 
estão. 

Essa identidade redescoberta não constitui, entritan
to, uma identidade passiva. Pelo contrário, representa, 
isto sírit, o ponto de partida para uma série de iniciativas 
destinadas à retomada do processo de crescimento dos 
dois países. É bom não esquecer que os regimes militares 
Qü"e- Os marcaram em épocas recentes deixaram, ambos, 
trágicas heranças·econômicas. 

Recebeu a Nova República brasileira uma inflação ga
lopante, uma estonteante ciranda financeira, um calami
toso déficif público e uma gigantesca dívida externa. A 
situação argentina era ainda pior, pois à dívida externa e 
às marcas deixadas com a luta pelas Malvinas somava-se 
P virtual sucateamento de seu parque industrial. Essas 
economías precisavam -e precisam- ser recuperadas, 
o que tanto o governo Alfonsín quanto o governo Sarney 
buscam com corajosas medidas, de que o Plano Austral e 
o Plano Cruzado constituem os melhores exemplos. 

Como afirmou o Presidente Sarney, ainda em seu dis
curso perante o Çongresso da República Argentina, 
Hnossa América Latina não pode ficar condenada ao 
pauperismo". As reformas institucionais que ambos os 
países empreendem devem, nas palavras de nosso Presi
dente .. "conduzir-nos a uma sociedade justa e desenvolvi" 
da, com indicadores sociais compatíveis com nosso po
_tencial econômico". 

Esse esforço, a partir da visita de Sarney à Argentiria, 
tornou-se um empreendimento conjunto. Fala~se de coo
petação ecOnómica entre os dois países desde os ten:ipos 
do Barão do Rio Branco. OUtros interesses, pofêln, Sem
-pre impuseram-se à boa vontade dos dois povos e 
encravaram-se, como cunhas, nas iniciativas destinadas 
a aproximar suas economias. Afirmava-se que inexistia 
uma complementaridade entre ambas, assim como se es
timulava a competitividade entre seus produtores agríco
las e industriais. 

Hoje, o quadro é outro. Os Presidentes Sarney e Al
fonsfn acabam de assinar doze acordos económicos pro
missores e Yiãveis. Basta um exemplo. Há menos de uma 
década atrás fomentava·se um complicado contencioso 
entre as duas nações, centrando-o nas usinas de Itaipu e 
Corpus. As conversações azedavam-se, os desafios 
acumulavam-se. Agora, Brasil e Argentina decidem unir 
suas forças para construir duas outras usinas hidrelétri
cas, uma delas a cUrto-prazO, tendo inclusive tomado jã 
as primeiras providências nesse sentido. 

E assim que se pode falar no fornecimento de gás na
tural da Argentina às indústrias do Sul brasileiro, à ven
da de bens de capital produzidos no Brasil para as em
presas argentinas, à formação de joint ventures com re
cursos de arilbos os países. Mais, pode~se até sonhar com 
a constituição de um mercado comum latino-americano, 
integrando as economias dessas jovens e promissoras de
mocracias. 

Com intensa emoção, assisti às conversações e às sole
nidades que marcaram este momento histórico. Pude tes-
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temunhar o renascimento de uma cooperação verdadei
ra, integral, que nã-o se resume, como antes, a meras pa
lavras que eram incluídas em comunicados oficiais e que 
seriam 1i.wadas pelo vento. · 

Pude presenciar, nesta visita à Argentina, alguns dos 
momentos mais emocionantes da História dos dois paí
ses irmãos, com o lançamento de um ambicioso progra
ma de integração que marcará, de maneira indelével, os 
Governos presididos por José Sarney e Raul Alfonsfn. 

Sr. -!,-residente e Srs.. Senadores, encerro com chave de 
ouro meu pronunciamento lendo estas lapidares pala
vras .9o Presidente José Sarney, na sessão conjunta da 
Câmara e do Senado da República Argentina, todas co
roadas com salvas de palmas dos parlamentares que se 
ergueram para manifestara seu entusiasmo pelo pronun
ciamento do Chefe da Nação brasileira. Declarou o Pre
sidente Sarney, ao terminar o seu histórico discurso: 

"O Brasil vive um momento de grande trans
formação. Internacionalmente afirmamos que 
não somos prisioneiros das grandes potências 
nem dos pequenos conflitos, que nossa dívida ex
tema jamais será paga com a recessão ou a fome 
do nosso povo. 

O mundo vive a economia dos conjuntos. Te
mos de criar mecanismos que nos defendam, Bra
sil e Argentina, das barreiras protecionistas dos· 
países desenvolvidos, da manipulação dos juros 
altos, dos baixos preços de nossas matérias
primas." 

E assim concluiu a Sua memorãvel oração o Presíderi:te 
José Sarney: 

.. "Difícil é começai-. A carreira começa no primei
ro passo. Vamos caminhar. Vamos voar, vamos na
vegar juntos, vamOs crescer juntos." 

Sr. Presidente. incorporo a este pronunciamento, para 
qüe constem dos Anais do Senado, os discursos proferi
dos no ·congresso da Argentina pelo Vice-Presidente, 
Dr. Víctor H. Martinez, e pelo Presidente José Sarney, 
em 29 de julho do corrente ano. 

Muito obrígado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO: 

Pronunciamento do Vice-Presidente da Argentina, 
Dr. Victor H. Martinez: 

.. "Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fe
derativa do Brasil, Excelentíssimo Senhor Presidente da 
honorável Câmara de Deputados da Nação Argentina, 
Excelentíssimos Senhores Senadores e Deputados, Exce
lentíssimos Senhores Embaixadores, Autoridades Civis, 
Militares e Religiosas, Senhoras e Senhores. 

No marco de uma visíta sem precedentes nas relações 
bilaterais entre a República Federativa do Brasil e a Ar
gentina, temos ·a -honra de dar as boas-vindas, neste ho
norável Congresso, ao ilustre hóspede, em quem pode
mos reconhecer uma atuação política ininterrupta como 
jornãlista, escritor, legislador e, hoje, primeiro manda
tário do país-irmão. 

Embora sejam eVidentes os singulares caracteres que 
nos distinguem, originados talvez nas diferentes -confor
mações geográficas, acentuadas por origens coloniais 
também diferentes, não há dúvida de que, no Cone Sul 
de nossa América, Brasil e ~rgentina estendem-se com 
presença definida sobre o comum Atlântico, e se perfi
lam abraçados ~:om a força dos recursos naturais de seus• 
caudalosos rios. 

Apesar de, após os respectivos movimentos emancipa
dores, termo-nos entregado à tarefa de forjar nações com 
identidade própria, o que, às vezes, traz riscos e confron
to, é igual~ente certo que _o devenir dos tempos impõe a 
necessidade de se abandonar a busca de supremacias, 
substituindo-as pela solidariedade e achando o caminho 
da recíproca cooperação. 

A recuperada democracia em seu país, Senhor Presi
dente, bem como a obtida também no nosso, amPas al
cançadas depois de muitos sacrifícios, e o_ restabeleci
mento dos poderes da Constituição, entre os quais e do 
Parlamento, permitem uma linguagem de solidariedade 
manifeStilda ein termos francos, e essa mesina circuns
tância oferece as bases indispensãveis para uma continui-
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dade nas planificações e nas decisões que devem ser por 
todos respeitadas. 

Por isso, sem pretensão alguma de alentar hegemonias 
ou sub-regiões, e, ao contrârio, visarido a fortalecer a 
grande causa de todos e de cada um dos povos da Améri
ca, unidos pelo denominador comum de vicissitudes con
temporâneas, que, desde este recinto, temos indicado em 
mais de uma ocasião, Brasil e Argentina entendem a ins
tânCia da integração como síntese ineludível. 

Através dessa integração encontraremos, ainda que 
não a totalidade, algumas das soluções para os proble
mas que afligem nossos povos: os carriponeses relegados 
ao atraso cultural e à desnutrição, a falta de alimentos e 
de insumos, o indigeniSmo e·m retroC-essci;-a-pOIUTÇ-ãO am
biental e a deficiente proteção dos recursos naturais, a 
magra atenção da saúde, a mortalidade infantil, os bai
xos salários, o desestimulo empresarial, a aflição pelo 
pagamento de nosSos compromissos externos e a ausên
cia de tecnologia. Em uma palavra: o subdesenvolvimen
to. 

Somente a imaginação e o firme propósito de atuar 
aqui e agora, em gestos acordes com a dinâmica de um 
mundo moderno que, desde outras áreas, torna-se tão 
inexorável para nos compreender, talvez interessado em 
manter uma ordem econômica injusta, podem fazer com 
que se reverta a situaçã_o que nos aflige, 

Brasil e Argentina têm muito que oferecer e que dizer 
em comunidade de esforços, cimentados em relações que 
jâ datam de um século e meio, com alternativas diferen
tes, desde as fixadas por concepções geo-políticas hoje 
abandonadas, até um presente impregnado do espírito 
que une as nações, sem necessidade de fundi-las nem de
bilitar sua identidade. 

Nossas indústrias devem ser capazes de inter
relacionar-se para a produção e comercialização dentro e 
fora do espaço americano. Temos recursos hídricos para 
serem conjuntamente explorados nos usos da navegação, 
os recursos ictíicos e energéticos. Possuímos gâs, mine
rais e combustíveis, e mais os bens da agricultura e da pe
cuária, tudo que hã de se pôr ao serviço de_um processo 
de integração, não apenas entre o Brasil e a Argentina, 
como também com outros países, subordinados a um 
equilíbrio quantitativo e qualitativo. 

Nesse sentido, recolhemos as possibilidades que jã 
vêm dando um n~rte seguro na retomada, a partir de 
1983, do fluxo comercial, do movimento turístico, das 
cargas compartilhadas, dos tratados bilaterais desse se
ter e de seus serviços, da silvicultura e dã absorção de 
tecnologia, em um âmbito que abarca mais de 12 milhões 
de quilômetros quadrados, e com cento e cinqUenta mi
lhõs de habitantes. 

Estes indicadores tradicionais e outros.fontm seguidos 
na reunião de Iguazu, em 29 de novembro de 1985, quan
do se inaugurou a ponte internacional. "Presidente Tao
credo Neves", nome de uma figura que os argentinos 
lembram com afeto. 

Nesse enc.ontr.o,_que teve Vossa Excelência como pi'o
tagonista, surgiu a ãdesão ao princípio de revitalização 
das políticas de cooperação e integração entre as nações 
latino-americanas, a consolidação dos processos demo
cráticos da América Latina, a significação e o papel do 
Atlântico Sul e a necessidade de integraçãO-bíiateral. 

Como fãtos concretos, ficaram a Coniissão Mista e as 
Subcomissões de Energia, Transportes e CoinUnicações, 
a decisão do aproveitamento associado de empreendi
mentos hidroelétricos, a cooperação sobre os usos pacífi
cos da energia nuclear e as interconexões elétricas, sem 
esquecer outros aspectos que, além dos enunciados, sua 
Missão contribuirá a continuar nós encontros que aqui 
se realizem. 

Devemos assinalar igualmente como, desafiados por 
problemas econôrnicos, financeiros e sociais que mos
tram semelhanças, estamos, juntos, buscando estratégias 
e planos que, particularmente no campo econômico, en
caminhem nossos· governos pela senda de um autêntico 
saneamento, prescindindo de imitações fâceis e assegu
rando a participação de todos os setores, cabendo aqui 
destacar os cantatas e trabalhos do setor privado e de 
nossos empresários que, no Brasil e na Argentina, vêm 
realizando um esforço que, com segurança, e com esti
mulo oficial, auxiliará nos compromissos a que aderi
mos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Se, no que se refere ao campo de dito saneamento, 
deve-se fortalecer o comércio e a incorporação de tecno
logia, não há dúvida de que a experiência brasileira sobre 
a reunião de industriais e de produtores agropecuãrios, 
inspirada na ação do governo, como a de procurar inves
timentos diretos, importar maquinarias e incorporar ex
pertos, são as medidas a que se deve prestar especial 
atenção. Mas, à parte os particularismos, desejamos 
afiançar o que, no Brasil, se denominou comq. "Nova 
República", e, na Argentina se menciona como ••La Se
gunda República", para designar o objetivo análogo de 
países que demonstrem ter superado as vias erráticas na 
ordem institucional, conseguindo constituir sociedades 
modernas, sem velhos preconceitos, capazes de 
conduzir-se com suas tradições e sua ética, no ambiente 
fresco e renovador que permite a plena realização do ser 
humano. 

Isso corresponde às expressões de seu livro. "Brejal dos 
Guajás" e outras histórias, quando diz: "Eu aspiro a que 
esta nova história, este novo caminho que empreende
mos juntos nãõ- depen.aa das épocas, mas da decidida 
vontade de dois povos para crescer juntos". 

A experiência como parlamentar e estadista, permitirá 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente, sem nenhuma 
dúvida, compreender com que dedicação os parlamenta
res argentinos acompanham esses grandes objetivos de 
cooperação, integração e desenvolvimento. Por outra 
parte, nossos legisladores têm participado, na Ar~entina 
e no Brasil, de reuniões específicas para tratar desses 
mesmos assuntos, dos problemas bilaterais e da América 
Latina, e empenham seus esforços em favor dessas me
tas. 

Não podemos deixar, nesta ocasião, de nos referir à 
atitude do Brasil ao brindar sua companhia no problema 
das Ilhas Malvinas, ao formular conjuntos desejos de 
paz tanto no Cone Sul como na América Central e no 
mundo. Somos, Brasil e Argentina, povos de paz e conti
nuaremos a sê-lo. 

O Congresso argentino, integrado por homens e mu
lheres que são a expressão do povo de nosso Pa[s e de 
seus Estados federais, convida Vossa Excelência a pro
nunciar Sua mensagem. 

Discurso pronunciado pelo Senhor Presidente da 
República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, 
durante a sessão solene da Assembléia Legislatila, 
em Buenos Aires, no dia 29 de julho de 1986, às 16:30 
horas. 

"Senhor Presidente do Senado, 
Senhor Presidente da Câmara dos DepUtados, 
Senhores Parlamentârios, 
Durante cinqüenta anos, não esteve um presidente do 

Brasil aqui nesta Assembléia. Para sentir a emoção de ser 
homenageado pelo povo argentino, fraterno e amigo, 
através do seu Parlamento, legítima expreSsão da sobera
nia popular. Essa homenagem, sei que é ao Brasil, e du
plamente se afirma minha gratidão. 

Mas aqui estou, também, para retribuir, homenagear 
a Argentina, exaltando com amizade este país, senhor de 
um grande destino, que abriga um grande povo. A Ar
gentina que atravessou amargur-as, viveti opressões e so
freu feridas sangrentas, e saiu revigorada de suas Crises, 
que bravamente lutou pela volta de suas instituições e se 
afirma como uma fortaleza onde se defende de maneira 
destemida e idealista os direitos humanos, a dignidade 
da vida, a confiança do não ter medo. 

Esta -casa tem suas cicatrizes, e os Que aqui estão são 
prOtagonistas do seu reflorescimento, da sua bravura, da 
sua obstinação, do seu sacrifício, na continuidade da 
História. O silêncio das tribunas parlamentares é uma 
voz de protesto, tão alta que o tempo não consegue apa
gar a sua grandeza. t;: um silêncio sem esquecimento. As 
tribunas caladas peta violência falam para a eternidade. 

Passei minha vida dentro do Parlamento: Minha for.; 
mação é o Congresso, grande escola, onde se aprende a 
ouvir, a questionar, a não ser dono da verdade e a com
preender que o verdadeiro democrata é incompatível 
com o sectarismo, com o extremismo, e sabe que hâ sem
pre um terreno do interesse público, onde, com grande
za, se pode encontrar soluções consensuais. 
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Parlamento onde se testemunha momentos de bravu
ra, de combatividade, de vigilância constante no questio
namento das decisões, na meditação do presente, nos er
ros do passado, nos horizontes do futuro. 

Sem parlamento não há democracia. A democracia 
começa no Parlamento. Todas as liberdades para aí con
fluem, como grande estuârio de todos os direitos e das 
instituições. Na América Latina os parlamentos têm es
critO páginas gloriosas na construção do estado de direi
to. 

Vossas Excelências, Senadores e Deputados, sois ins
trumentos e herdeiros desses instantes que povoam a 
vida do Congresso argentino, ao longo da rica história 
deste país, marcada pela bravura, pelo talento, pelo sen
timento de pátria. 

Minha visita à Argentina é um ato de fé. Fé no novo 
tempo de nossas relações. Não vacilei um instante ao re
ceber o c_onvite do ilustre estadista que desfruta do res
peito e da admiração de todos os políticos da América, o 
Dr. Raúl Alfonsín, em aceitar este encontro. Ele é his
tórico porque demonstra que estão encerrados os tempos 
de controvérsias estéreis, de conflitos inexistentes, e nas
ce para se consolidar um outro tipo de relacionamento 
que é o da integração e da cooperação. 

Afinal o Criador nos juntou pelas terras e pelos céus 
contínuos, pelo espaço e pelo tempo vivemos os mesmos 
problemas e aspiramos pelas mesmas soluções. Quere
mos sair do subdesenvolvimento, queremos romper a 
barreira do atraso. O mundo do futuro não serã mais um 
mundo entre países pobres ou ricos, Este problema será 
resolvido em respeito ao genero humano. Mas a mais 
grave de todas as disparidades aparecidas ao_ longo da 
aventura do homem será a de povos que dominam os sa
beres e povos mentalmente atrasados. 

Povos que dominam tecnologias e povos que esgotam 
suas aspirações apenas na alimentação. A América Lati
na não pode ficar condenada ao pauperismo. Para impe
dir que ísso possa ocorrer é que nós, políticos do presen
te, temos que construir as barreiriis do futuro. Não pode
remos fazer isso sós, cada um isolado. Venceremos o 
tempo e a guerra. Vamos juntar nossos esforços, nossos 
cêrebros, Integrar nossas experiências e livrar-nos de to
das as dependências. Crescerjuntos. 

Brasil, Argentina, Uruguai podem começar a abrir 
essa perpectiva a todos os outros países da América Lati
na. Integrar para não sermos entregues. 

O Congresso é um grande centro, importante cenário 
onde essas idéias podem frutificar, onde devem ser deba~ 
tidas, formuladas. Um laboratório da descoberta de me
canismos que possam pôr a funcionar o desejo político, a 
vontade poHtica de nossos governos e de nossos povos. 

Venho aqui, em nome da amizade que nos une, render 
meu tributo ao papel de especial relevo que estã reserva
do aos Senadores e Deputados argentinos, juntamente 
com seus pares brasileiros, na integração de nossos po
vos. O Parlamento, sem inibições diplomáticas, particípa 
ativamente das iniciativas de aproximação mais íntima e 
de entendimento mais estreito no plano internacional, 
quando são tanto e tão _variados os interesses que identi
ficam dois povos. 

Senhores Parlamentares, 
Trago a palavra de um Brasil novo, de um povo que 

readquiriu a confiança em si próprio e tem revelado 
compreensão e maturidade diante das profundas refor
mas que transformaram, em curto período, a vida políti
ca e econômica do país. O Governo democrático teve iní
cio em c:ondições especialmente adversas, em meio à 
consternação e ao sofrimento pela perda de Tancredo 
Neves._ Naquele momento difícil, em que o temor e a per
plexidade subistituíram a esperança, não nqs faltou o 
apoio e a solidariedade fraterna do povo argentino e de 
seus líderes. Encorajado a perseverar, com determi
naççao e espírito de solidariedade, o povo brasileiro 
uniu-se em torno do Governo para que o país pudesse in
gressar de fato no caminho das mudanças reclamadas 
por todos. 

Abolimos os resquícios jurídicos herdados do autori
tarismo. Revogaram-se leis que cerceavam a liberdade 
sindical, de informação, de criação, Restabelecemos as 
eleições diretas em todos os níveis. Deu-se ampla liber
dade de organização partidária. Em 15 de novembro 61~ 
timo, o povo elegeu, com seu voto livre e soberano, os 
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prefeitos das capitais e de municípios cOnsiderados de se
gurança nacional, numa primeira grande manifestação 
cívica depOis de iniciada a Nova--República. Neste ano, 
na mesma data, elegerá a Assembléia Nacional Consti
tuinte, destinada a completar a profunda reforma insti
tucional e política que o país exige para enveredat-, de
simpedido, pelos caminhos que devem conduzir-nos a 
uma sociedade justa e desenvolvida, com indicadores so
ciais compatíveis com nosso Poieôi::ial econôritico. 

Estã em plena marcha, com resultados animadores, o 
programa de estabilização da economia. A inflação, que 
configurava um qUa3ro político e social preocupante, 
situa-se agora pouco acima de zero e, num primeiro mo
mento, chegou a baixar a índices negativos. A reforma 
restaurou os valores do trabalho e da produção, acabou 
com a especulação ·e devolveu aos brasileiros a esperança 
perdida durante vários anos de escalada inflacionária, de 
aviltamento salarial, de empobrecimento generalizado, 
que com a persistência desses problemas representavam 
pesada dfvida moral e sociaL O regimC democrático tem 
agora condição de enfrentar, com objetividade, os graves 
problemas que constituem a maior e a mais premente 
dívida da sociedade brasileira: nossa dívida social e mo
ral. 

Para essa tarefa inadiável contamos hoje com dois ins
trumentos poderosos: a democracia, que canaliza as as
pirações e dirige o processo decisório em estreita sintonia 
com a sociedade, e a transparência e a previsibilidade re
conquistadas no plano económico. Colocada sob essa 
perspectiva, a democracia, que propiciou o Plano eConó
mico, ganhará no Brasil a sua dimensão mais autêntica, 
não como um fim em si mesma, mas como um processo 
destinado a levar o país aos avanços indispensáveis à sua 
estabilidade polítiCa e-sOcial Como em toda a América 
Latina, a democracia não é uma conquista acabada, mas 
um processo em permanente evolução, Nossa indepen
dência não é uma data imóvel nõ tempo: é um·a luta quo
tidiana, que está longe de terminar, que apenas começou. 

A Argentina, igualmente, vive época de mudanças. 
Retorna a seu destino de grande nação e vislumbra o fu
turo com ânimo firme. Acima de diferenças de caráter 
partidário ou ideológico, o país se mobiliza em torriO de 
um projeto modernizador que abre novos horizontes 
para o aproveitamento dos seus notâveis recursos e po
tencialidades. 

A plenitude do estado de direito, o clima de absoluta 
liberdade e o respeito aos padrões de convivênci~_p_a~fi
ca o democrática são traços marcantes da atualidade 
política argentina. As-conquistas e realizações logradas 
no campo econômico-social ajudam, por outro lado, a 
alicerçar as bases da estabilidade e do progresso. 

A América Latina -e especialmente o Brasil volta-se 
com interesse solidário e renovado para o impressionan
te movimento político e social que transforma a Argenti~ 
na de hoje, com reflexos benéficos para todo o_ Continen
te. É na confiança renascida de momentos como c:ste que 
o Continente de San Mantín e Bolívar se inspira para 
prosseguir em seu lento amadurecer, em seu obstinado 
destino de ser, de fato, um Novo Mundo. 

A liçãO que nossos países oferecem ao mundo é que a 
democracia cria raízes profundas na América Latina e 
que o governo civil não é sinónimo de instabilidade, de 
ingovernabilidade. Ao contrârio, é fonte de soluções 
criatiVas, Iiberador de energias cívicas. 

O poder político, síntese de todos os poderes, é o único 
que assegura a ordem sustentada na lei, a obediência ao 
direito· e à justiça, a legitimidade capaz de construir a 
verdadeira e definitiva Hisiói'ia nacional. 

Senhores parlamentares, 
Os vínculos de fraterna amizade entre nossos dois paí

ses, que se expressam em um intenso intercâmbio e pro
veitosa cooperação, recebem hoje novo impulso. A de
mocracia nos aproxima ainda mais. Os desafios crescen
tes da realidade internacional nos estimulam a cooperar 
intensamente. As transformações por que passam os dois 
países aumentam o interesse de nossas relações. 

Ambos os povos assumem neste momi:nto, perante a 
História, um compromisso longamente amadurecido, 
definitivo: a integração. Ê iilterpretando o desejo comum 
de brasileiros e argentinos que nossos Governos -émpe
nharam vontade política em um intenso e complexo p-ro
grama de integração económica e coo-peração. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Meses atrâs, tive a ho_nra de manter um encontro na 
fronteira com o Presidente Raúl Alfonsfn. Ali inaugura
mos importante obra de integração tisica entre os dois 
paíSes, a Ponte Tancredo Neves. Dentro do espírito mar
cado por aquela solenidade, celebramos entendimentos 
de alto significado para intensificaçã.o e o aperfeiçoa
mento dos nossos laços. Hoje, podemos verificar como 
esses entendimentos frutificaram. 

Agora em Buenos Aires, juntamente com o Presidente 
Raúl Alfonsín, formalizamos no mais alto nível esse pro
grama de cooperação e integração econômica. Estou 
consciente da magnitude da tarefa a ser realizada e da 
sua importância para as relações entre o Brasil e a Ar
gentina, assim como para toda a América Latina. Tenho 
a certeza de que contará com o respaldo e o engajamento 
de todos os setores de ambas as nações, associados a este 
esforço comum para explorar nQvos caminhos na busca 
de um espaç_o econômico latino-americano. 

Esta é uma iniciativa que expressa em toda a· sua ex
tensão a nova etapa em que ingressam nossas relações. 
Pela primeira vez, os dois países criam condições efetivas 
para transpor para a realidade das reiteradas manifes
tações de intenção sobre o aprimoramento da integração 
física, económiCa e comercial, no plano bilateral, mas 
dentro do espírito o da orientação geral que vem condu
zindo o processo de integração regional latino
americana. 

Creio que o principal sentido a ressaltar desta iniciati
va é sua visão do futuro, sua percepção da capacidade de 
os dois pa[ses planejarcm várias de suas atividades eco
nômicaS levando em cOnta a parceria do outro. ~ um 
grande passo em nossas relações, um passo histórico, 
que consolida, sob a égide de uma nova e profunda iden~ 
tidade de valores e aspirações, a lenta evolução que feliz
mente fez de nós países irmãos no sentido pleno da pala
vra. 

Na mensagem dirigida a Vossas Excelências quando 
da abertura do atual período de sessões legislativas, no 
dia primeiro de Inaio, o Presidente Alfonsín salientou, ao 
falar da integração latino-americana, qu~ "os instrumen
tos, as políticas e as decisões _para produzirmos a grande 
transformação da região estão ao nosso alcance". OBra~ 
sil e a Argentina demonstram, concretamente, o seu em
Penho conjunto nesse sentido. Tornamos hoje a nossa in
tegração uma realidade. 

Senhores Senadores, Senhores Deputados, 
A integração e a cooperação entre o Brasil e a Argenti

na só se completam quando ela é também levada ao âm
bito internacional. Os mesmos interesses que nos aproxi
mam no plano bilateral de forma tão expressiva ganham, 
no plano das relações internacionais, uma imPortante di
mensão. 

Chegamos à conclusão de que, isoladamente, nossos 
países_ pouco ou quase nada irão mudar na ordem mun
dial. Juntos, ao contrário, haveremos de saber influir 
gradativamente nas decisões internacionais sobr.e as que
tões que nos interessam diretamente. Elas vão desde as 
diversas formas de ameaça à estabilidade do continente 
~à crise centro-americana, à dívida e-xterna- à corrida 
armamentista, as diversas formas do_ protecionismo c_o
mercial praticado pelas nações industrializadas, a insta
Oilidade dos preços ~os produtos_exportados pelos países 
em deseilvolvimento ã transferência e o desenvolvimento 
da tecnologiã·e inüíióS outros. 

A distância a separar-nos dos grandes avanços científi
cos do hemisferio norte tenderâ a aumentar se_não cui
darmos de promover, sem vacilações, a nossa moderni
zação tecnológica. O Brasil e a Argentina, nessa matéria, 
desenvolvem cooperação modelar em áreas relevantes 
como a biotecnologia, a informática e a utilização pacífi
ca da energia nuclear. 

A Amércia Latina busca a sua capacidade de resposta 
coletiva. Instrumentos inovadores e genuinamente 
latino-ainerícanos para o encaminhamento dos proble
mas da região, como o Concenso de Cartagena, Conta
dora e seu Grupo de Apoio, constituem hoje das mais 
imPortantes ações diplomáticas· do Continente, capazes 
de gerar fatos novos e circunscrever crises graves em um 
marco negociador reconhecido internacionalmente. 

Como exemplo dessa integração de nossos países no 
plano internacional, não poderia deixar de mencionar 
aqui o histórico apoio brasileiro à reivindicação argenti-

Terça~feira 5 2581 

na de soberania sobre as Ilhas Malvinas. As Malvinas 
são argentinas. O Brasil nunca deixou de reconhecer esse 
fato, empenhando-se sempre para que o diferendo em 
torno daqueles territórios seja resolvido de forma pacífi
ca e negociada, de forma a propiciar uma dolução dura
doura Que livre o Atlântico Sul de qualquer ameça à paz 
e à estabilidade, tão necessâria ao progresso dos países 
da área. 

Renovo aqui, perante o Congresso e o povo argentino 1 

o firme compromisso do Brasil de seguir procurando, 
por todos os meios ao seu alcançe, que a justa reivindi
cação argentina encontre tratamento compatível com a 
importância que o tema tem para esta Nação. 

Com relação ao Atlântico Sul, meu Governo acaba de 
tomar, no âmbito das Nações Unidas, uma iniciativa que 
estimo ser do maior interesse para os pafses da área. O 
tema deve começar a ser tratado com atençã.o e seriedade. 
pela comunidade internacional. Queremos presevar o 
Atlântico Sul das tensões e conflitos oriundos de interes
ses estranhos às nações e:m desenvolvimento da região e 
assegurar que essa imensa fronteira marítima sírva para 
a aproximação fraterna e o entendimento entre os povos. 
O Brasil e a Argentina ocupam amplas faixas costeiras 
sobre esse oceano e, portanto, cabe-lhes desenvolver 
uma ação convergente naquele sentido, junto com outros 
países amantes da paz e da cooperação, 

O Continente, que se vem esmerando em encontrar 
mecanismos legítimos para solucionar seus problemas1 

muito tem a ganhar com a estreita coordenação de po
~ições entre noss_os países. Todos os temas que nos inte
ressam devem ser objeto de c_onsultas, com a informali
dade própria dos Governos democráticos que agem com• 
legitimidade e são vozes a serem ouvidas pela comunida
de internacional. 

Brasil e Argentina têm hoje governos democráticos. 
Nunca nossas relações foram tão sólidas. Queremos que 
nã.o seja este um instante passageiro, mas o alicerce defi
nitivo das relações mais profundas entre nossos povos. 

Pessoalmente como Presidente do Brasil, darei minha 
contribuição afetiva e entusiástica a esse passo. Sou um 
admirador da Argentina, de seus valores culturais, de 
sua literatura, de sua extraordinária riqueza humana. 

O Brasil vive um momento de grande transformação. 
Internacionalmente afirmarilos que-Dão soinos prisionei
ros das grandes potências nem dos pequenos conflitos, 
que nossa dívida externa jamais será paga com a recessão 
ou a fome do nosso povo. 

O mundo vive a economia dos conjuntos. Temos de 
criar mecanisnlos que nos defendam, Brasil e Argentina, 
das barreiras protecionistas dos países desenvolvidos, da 
manipulação dosjufOS altos, dos baixos preços de nossas 
matérias-primas. 

Difícil é comeÇar. A carreira começa no primeiro pas
so. Vamos caminhar. Vamos voar, vamos navegar jun
tos, vamos crescer juntos. 

Senhores Senadores e Deputados, minhas últimas pa
lavras sejam recolhidas na sabedoria do povo argentino, 
das lendas, das vivências, das crenças. Vou recolhê-las 
em um dos mais representativos dos seus mágicos perso
nagens, Martin Fierro, consagrado pela transfiguração 
da escrita, por José Hernandes, glória das Letras argenti
nas, e que nosso hóspede no exílio, viveu o carinho da 
alma brasileira, em Santana do Livramento. 

Quais são os 11ltimos versos do grande e eterno poe
ma? 

"Y si ~~l~. d~ ·;si; -~~·d'a' ....•.•.. • .....•.•. 

Por encontraria oportuno, 
No es para mal de ninguno, 
Sino para bien de todos." 

Bem de nossos povos. 
Aqui estamos." 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nívaldo Machado~ como 
Líder do PFL. 

O SR. N!VALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca Sessão Conjuflta a r-ealizar-se boje, às ~8 horas e 



2582 Terça-feira 5 

30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, des
tinada à leitura da Mensagem Presidencial n{> 46, de 
1986-CN, referente ao Decreto-lei n~' 2.189, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Estã esgotada 
a Hora do Expediente. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, por lap
so, foí inclufdo na Ordem do Dia da presente sessão 
o Projeto de Lei do Senado nl' 205, de 1980, constan
te do item 5, que teve sua votação, em primeiro tur
no, adiada, a requerimento do Senador Benedito 
Ferreira, para a sessão de 15 do corrente. Assim sen
do, a Presidência, nos termos do art. 198, alínea e, 
do Regimento Interno, determina a sua retirada da 
pauta, 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (En~as Faria) - Item 1: 

(Em regime de urgência- art. 371, b, do Regi
mento Interno) 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei. 
da Câmara n9 31, de 1986 (n' 7.596/86, na Casa d~ 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a criação de cargos dos 
oficias judiciais da Justiça do Distrito Federal e dã 
outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferi
dos em plenãrio, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex
traordinária de 30 de junho último, tendo sido aprovada 
em primeiro turno. 

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

são. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - As matérias 
constantes dos itens 2 e 3 ficam com a votação adiada 
por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (I!néas Faria) - Item 4: 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Reso
lução n9 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 409, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhe
na (RO) a elevar em Cri 2.732.430.000,00 (dois bi
lhões, setecentos e trinta e dois milhões, quatrocen
tos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Item 6: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 147, de 1981, de autoiiil do Senador 
Humberto Lucena, que modifica dispOsitivo da vi
gente Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 557 a 559, de I984, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade, juridicidade e, no mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 
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O projeto irá à Comissão de Redação. 

b o seguinte o projeto aproV-ado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 147, de 1981 

Modifica dispositivo da vigente Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decret~: 

Art. lY O art. 883 da Consolidação das Leis do Tra
balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. "Art. 883. Não pagando o executado, nem ga
rantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, 
tantos quantos bastem ao pagamento da importân
cia da condenação, acrescida de custas e juros de 
mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos à ra
zão de 12% a.a. e contados a partir da notificação 
inicial." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 7: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n>? 156, de 1981, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que altera e revoga dispositivo na 
Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei n9 
5.889, de 8 de junho de 1973, para o fim de unificar 
a prescrição no dii'eito do trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 21 e 22, de 1984, das Co~ 
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

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

são. 
E_ncerrada a discussão, o projeto ê dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto -irã à"Ccintissào de Redação. 

É o seguinte o pr<?,jeto_ ~prov~do: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 156, de 1981 -

Altera e revoga dispositivos na Consolidaçilo das 
Leis do Trabalho e na Lei n9 5.889, de 8 de junho de 
1973, para o fim de unificar a prescrição no Direito 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art: 19 O ilrt. 11 da Consolidação das Leís dõ Tra
balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

, . "Art. 11. A prescrição dos direitos assegura
dos por esta Consolidação só_ ocorrerá após 2 (dois) 
anos da cessação do contrato de trabalho. 

Parâgrafo único. Contra me_nor de dçz:oito 
anos não ocorre qualquer prescrição." 

Art. 2"' São revogados o art. 119 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e o art. 10 da Lei n9 5.889, de 8 de 
junho de 1973. 

Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Item 8: 

Discussão, em segundo. turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 13, de 1983, de autoria do Senador 
Gastão MUller, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de construção, reconstrução ou montagem de teatro 
ou biblioteca pública, nos casos de extinção ou de
molição da unidade existente, tendo 

PARECERES, sob n•s 390 e 391, de I986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade; e 

....:.. de Educação e Cultura, favorável. 
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Ern discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irã à Comissão de Redação. 

É o ·seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 13, de 1983 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, re
construção ou montagem de teatro ou biblioteca 
pública, nos casos de extin~ào ou demolição da unida
de existente. 

O Congresso N aciona1 decreta: 

Art. l~> Nenhum teatro ou biblioteca pública poderâ 
ser extinto ou demolido sem previsão ou destinação de 
receíta específica para a construção, reconstrução ou 
montagem, na mesma cidade, de outra instituição congê
nere de, pelo menos, idêntica capacidade ffsica e técnica. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação~ 

ArL 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (En~as Faria) - Item 9: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 58, de 1983 de autoria do Senador 
M urilo Badaró, que dispõe sobre cobrança de multa 
pelas concessionárias de serviço público, tendo 

PARECERES, sob n~>s 309 e 310, de 1984, das 
Comissões; 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mêrito. favorável; e 

-de Finanças, favorãvel. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pa,avra, encerro a discus-

são. 
EnCerrada a discussão, o projeto é dado como definíti

vamente aprovado nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O ·prõjeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 58, de 1983 

Dispõe sobre cobrança de multa pelas concessio
nárias de serviço público. 

O Corigresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os órgãos da administração centralizada e 
descentralizada e as empresas concessionárias, federais, 
estaduais e municipais, fornecedoras de serviços públicos 
d.~ ág_ua,lt.~:z, gás, telefone _e as_semelhados ~llo poderão 
coffilnar multa por atraso de pagamento em percentuais 
superiores a~ da taxa de reajuste da ORTN do mês, de~ 
vendo a incidência dela ser proporcional aos dias de 
atraso. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Encerrada a 
Ordem do Dia, volta~se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Sou
za. 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA- (PFL- MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vimos à tribuna, desta 
Casa tecer considerações sobre a última medida do Go-

1 verno Federal, corretiva do rumo do programa de estabi
lização econômica do País. Manifestaram-se alguns, cri~ 
ticaram outros, aplaudiu a maioria. 
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S. Ex•, o Senhor Piesidinte da-República, José Sarney, 
vendo e sentindo que interesses estranhos ao bem-estar 
da coletividade vinham conturbando o mundo econômi
co nacional, achou por bem decretar medidas corretivas, 
criando um empréstimo compulsório que será, no decor
rer de três anos, com a devida correção e os juros corres
pondentes, transformado em ações do Fundo de DeSen
volvimento Nacional. Esse empréstimo comptilsórío de 
que ficou livre a claSSe Obreira, os menos protegidos pela 
sorte, a massa, mas que atingiu aqueles outros da classe 
média emergente; viajantes contumazes aos países do ex
terior, compradores de dólares para viagens internacio
nais, pagadores de âgioS por carros zero quilômetro, a 
todos esses, merecedor se fez a cobrança desse emprêstiR 
mo compulsório. Restrições fazemos apenas ao emprésR 
timo compulsório dos combustíveis, restrição que tamR 
bêm o fez o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. Apenas assinou o decreto-lei, incluindo os com
bustíveis para veícUlos automotores, porque convencido 
por seus auxiliares do setor económico viu que não havia 
outro meio de colher recursos que se tornavam neces
sários ao Plano de Metas. 

Mas, Sr. Presidente, pesquisa feita por órgãos de ele
vada idoneidade, imediatamente buscaram colher da 
opinião pública a repercussão da medida implantada 
pelo Presidente da República. E a resposta veio a seguir: 
se é para o bem do Brasil, se é para a estabelização do 
Plano Cruzado, o Presidente da República continuou 
merecendo o aplauso e o apreço do povo brasileiro. E vi
mos uma estatístiCa qUe d:iva a Sua Excelêricia 87% de 
aprovação à sua medida. 

Aí estâ, Sr. Presfdente, um Estadista que sabe assumir 
responsabilidades, que não tem medo de enfrentar con
selhos daqueles menos corajosos, e que vai ao encontro 
das soluções quando elas se fazem necessárias, mesmo 
que relativamente impopulares. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparle? 

O SR. AMf.RICO OE SOUZA- Com o maior pra R 
zer ouço V. Ex' nobre Senador Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Américo de Sou
za, eu não precisaria dizer que acompanho com o maior 
interesse os pronunciamentos que V. Ex' faz nesta Casa~ 
Tanto mais quanto agora V. Ex• aborda um problema da 
importância das medidas que o Presidente vem de tomar 
para complementar o chamado Plano Cruzado, nos seus 
desdobramentos e-estancando a inflação na fonte, man
ter o processo de desenvolvimento económico. Mas hâ 
de se convir, nobre Senador, que todo e qualquer país 
que deseje promover o próprio desenvolvimento, terâ 
que forçosamente recorrer a três medidas: ou omite, ou 
toma empréstimo, ou faz poupança. Um país como o 
nosso, cujo índice de poupança é dos mais baixos, por
que país pobre de riqueza mal distribuída, uns com tanto 
e outros com tão pouco, tem, que sangrar na veia da saúR 
de para, não tomando empréstimo, não omitindo, como 
o Presidente não .deseja que isso se faça, forÇar a pou
pança através do chamado_ empréstimo compulsório, 
que é, não precisa dizer o próprio empréstimo fõi-Çado. 
De maneira que, fodos nós sabemos, há o lado negativo 
a que V. Ex• se reportou de iciício, que a cobrança; que o 
aumento do preço da gasolina, do óleo, combustível afe
tam o valor das mercadorias no seu custo; sabemos que é 
medida _que promove, pela solidariedade dos preços, o 
aumento dos gêneros básicos, afetando a comunid"ade e, 
como eu ia dizendo, apesar desse lado negativo, o povo 
confia no Presidente, que adquiriu e conquistou, pelo 
acerto das suas medidas e pela seriedade com que vem 
desempenhando o alto cargo de primeiro mandatário da 
Nação, o crédito público. 

As classes submédias, pelo uso do táxi, pagam uma ta
rifa maior e, de certo modo, injusta, porque o homem 
usa o táxi porque não dispõe do agio a que V. Ex• se refe
riu para pagar pelo carro novo e não precisar desse tipo 
de transporte. De foffnã -qüe-acjüi, como membro da 
bancada do Partido da Frente Liberal que, integrando a 
Aliança, apóia o Presidente José Sarney e o seu governo, 
quero solidarizar-me com V. Ex' quando vem de público 
e, através do Senado Federal, trazer o seu apoio às medi
das que o Presidente vem tomar para, complementando, 
como disse de inicio, o Plano Cruzado, dar prossegui-
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mento aos seus objetivos de promover o· necessário e in
dispensável desenvolvimento econômico de uma Nação, 
cuja população cresce a índices explosivos e que, por is
so, não pode ficar com o seu desenvolvimento estagna
do, sob pena de passar a aumentar a faixa de pobreza 
que jâ é grãOde neste País. De maneira que, como o de
-s~nvc:'lvlme-nto deve Visar à juStiça social, que é a distri
buição mais justa da riqueza, o Presidente quis, com essa 
medida criar com os recursos daí decorrentes a infra
estrutura adequãda para que o Paí~ se desenvOlva, ele 
quis com isso melhorar a distribuição de renda e aumen
tar a oportunidade pafã aqUeles que hoje têm renda zero 
e ainda integram um contingente considerável de desem
pregados neste País. Quero, contudo, dizer a V. Ex• que 
estou solidário com as medidas, e apoio integralmente as 
considerações que o nobre companheiro de represen
tação l?.opular está fazendo nesta oportunidade. 

O SR. AMtRICO DE SOUZA- Feliz do Estado 
que tem em sua representação um Senador da ordem de 
Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado- Muito obrigado, isto é 
bondade de V. Ex•: 

O SR. AMI!:RICO--DE SOUZA-As suas conside
rações judiciosas, o fulgor da sua inteligência e a sua cul
tura sólida fazem de S. Ex' um dos mais admirados e 
acatados senadores desta Casa. Agradeço a V. Ex• Sena
dor Nivaldo Machado, o importante aparte com que me 
honrou, e o incorporo integralmente e com aplausos ao 
meu discurso. 

Mas, o Presidente José Sarney que fez toda a sua vida 
pública alicerçado em mandato puputar, desde os 23 
anos como Deputado Federal, aos 35 como Governador 
do Nosso Estado aos 40 como Senador da república, o 
Presidente Josê Sarney, trazendo na sua sensibilidade a 
preocupação com o povo teve o cuidado de não levar até 
ele as conseqUências desse novQ, "pacote". Tirou do em
préstimo compulsório as aquisições do óleo diesel e do 
óleo combustível, não tinha como tirar o dos combustí
veis de táxi: Foi o únic_o item que foi repassado para a 
população, mas, na verdade, a massa não anda de tbi, a 
massa anda de ônibus que queima óleo diesel. 

O Presidente José Sarney, ainda preocupado com o 
bem~estar da coletividade, que tem sido a mais beneficia
da pelo Plano de Estabilização económica; não permitiu 
que as distorções do plano atingisse às classes menos fa
vorecidas. E fez uma profissão de fé, uma profissão de fé 
que todos nós ainda estamos ouvindo pelas suas reper
cussões, que a inflação não voltaria jamais aos Iares-bra
sil~iros, que mantinha os preços congelados, dando a to
dos-'nós e ao povo em geral a tranqUuilidade de não mais 
voltarmos aos dias tristes, que já se vão longe, das nossas 
preocupações quando o que se recebia hoje não dava 
mais para comprar no amanhã. 

A preocUpação de Sua Excelência tem se tornado uma 
constante quando também determinou que deste em· 
préstimo compulsório grande parte dele será revertido 
para o social. 

Por isto, Sr. Presidente, esta Casa e o meu Partido, 
este Senador -e o meu Estado vêm trazer ao Presidente 
José Sarney a sua mais absoluta solidadriedade e dizer 
que ele que conta com o povo pode também contar com 
o nosso apoio. Muito obrigado, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador César Cais. 

ú SR .. ttSAR CALS (PDS- CE. Pronuncia ~o se
guiritC discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

--- Desejo falar, hoje, novamente, sobre reforma agrária, 
porque depois de percorrer quase 100 dos 152 municí
pios cearenses, sinto que o tema estâ na consciência do 
trabalhador rural, como a grande solução para sua vida. 

De fato, vivemos no Nordeste, um estado de misêria. 
Na verdade, conforme diz. o documento da CNBB intitu
Iadqc "Nordeste- desafio à missão da Igreja no Brasil". 
O problema fundamental da regiãO não é a seca e sim o 
empobrecimento crescente da região._ Diz o documento: 
"O povo estâ ameaçado de genocídio. A vida do povo do 
Nordeste estâ sendo destruída;'. 
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O Nordeste tem as mais elevadas taxas de mortalidade 
infantil. O nordestino tambêm vive menos, sua espe
rança de vida ao nascer é de apenas 52,6 anos, contra os 
60 anos para o brasileiro em ieral. 

"Os números do censo de 1980, são claros: no NordesR 
te 54,1% da população economicamente ativa ganhava 
até um salário mí!limo. A mão-de-obra feminina é ainda 
miiis- eXplorãaa: 63,4% das mulheres trabalhadoras nor
destinas ganhavam até l (um) salário mínimo, enquanto 
no Brasil era de 42,0%. 

Entende o trabalhador do campo, que a causa funda
mental da persistente precariedade da situação do Nor
deste, é a crescente concentração da terra, e, conseqüen
temente, a riqueza e o poder". 

Não há mais o que esperar. 
O Governo-deve dar urgência na execução da reforma 

agrária, para evitar os conflitos pelos uso e posse da ter
ra. 

"A grilagem, com variações de Estado para Estado, é 
um dos mais visíveis fatores que continua atuando no 
sentido da concentração da terra, provocando grande 
número de conflitos víolentos -e tensões sociais". 

Os governos· vêm lançando sucessivamente progra
mas, que não conseguiram atingir grande parte das me
tas propostas, fracassando nos seus objetivos. O Palo
nordeste, o Proterra, Finar, Projeto Sertanejo, Programa 
de Desenvolvimento· da Agroindústria, o Procanor, o 
Prohidro e o natimorto projeto nordeste e agora o Proi
ne, jâ ameaçado de cortes de recursos - que foi aqui 
apresentado pelo MiniStro -do Interior. E agora o 
PROIN - Programa de Irrigação do Nordeste, jâ 
ameaçado de corte de recursos. 

A tudo isso, a população assiste com desesperança. 
A sindicalização cresce aceleradamente com a cons

ciência de que iião pode continuar como estão, o aban
dono da região por parte do Poder Público. 

Precisamos acelerar a prometida reforma agrária, pois 
ele poderá ser a gota d'água que falta no cálice de amar
gura dos nordestinos. 

Mas que ela venha, sem destruir o atual sistema pro
dutivo, que jâ vem sofrendo duros golpes com decisões 
de importações, nem sempre explicados conveniente
mente. 

Que ela venha com crédito fácil e rápido, com juros 
realmente_subsidiados ou pelo sistema de permuta eco
mercialização. Que ela venha com todo apoio de habi
taç-ão, eduCaçãO e saúde, Isso sim, será a reforma agrária 
que esperam os nordestinos. 

Numa Primeira oportunidade abordarei o tema de 
conflitos de terra;-pois estou estudando o documento do 
rilovimeitto dos trabalhadores rurais sem terra sobre as
sassinatos no campo", 

Faço um apelo ao Presidente JoséSarney, que coloque 
a sua maior atenção para que não seja pelos ministérios 
cortados recursos para o Nordeste, porque se pouco ou 
nada foram para o Ceará, em particular, dada a total 
omissão do Governador, o desemprego no meu Estado 
aumenta e irá crescer o descrédito nas promessas tão re
petidas de prioridade para a região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Programa de Melhoria e Expansão do Ensíno Téc
nico, lançado pelo Presidente José Sarney, durante ex
pressiva cerimônia realizada no Palácio do Planalto, no 
dia 4 de julho passado, tem como finalidade primordial a 
implantação de 200 escolas técnicas, em todo o País, das 
quais 72 serão· construídas ainda no corrente ano. 

Destina-se o referido Programa à formação de profis
sionais qualificados em condições de atender, no campo, 
às exigências da expansão do setor agrícola, decorrentes 
da execução dos projetas governamentais da reforma 
agrária e da irrigação, e nas aglomerações urbanas, às 
crescentes demandas e imperativos provenientes da ace
leração do processo de industrialização e da retomada 
do desenvolvimento. 

Convém esclarecer que o eminente Chefe da Nação, 
quando se dirigiu ao novo Ministério empossado a 20 de 
fevereiro de 1986, havia recomendado, expressamente, 
no conjunto das metas prioritárias do seu Governo, en-
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tão enunciadas, a implantação de 200 escolas técnicas em 
todo o Brasil. 

O Presidente José Sarney cumpriu, destarte,-i sua pro~ 
messa, dando início ã um dos mais auspicíóSos e impor
tantes empreendimentos da sua fecunda administração 
através do Ministério da Educação que deverâ investir, 
atê o final do ano, CzS 500.000.000,00 na construção_ de 
72 escolas, sendo 38 agrícolas de 19 grau, 9 agrotécnicas 
de 2~> grau e 25 escolas industriais, além de melhoramen
tos e reformas em 28 estabelecimentos de ensino agrotéc
nico e industrial, jã em fu-D.Cioilamento. Antes de con
cluir o seu Governo asseverou o Presidente que serão, de 
fato, implantadas as 200 escolas técnicas programadas. 

A solenidade de lançamento do Programa, a que tive a 
satisfação de comparecer, foi prestigii:tda com a presença 
de seis Ministros de Estado, vários parlamentares, repre
sentantes das escolas técnicas e de entidades agrícolas 
como o Presidente da Confederação Nacional da Agri
cultura, Flávio Brito. 

O eloqUente discurso então proferido pelo Presidente 
José Sarney resume; com rara capacidade de síntese, rea
lismo e clareza, a filosofia e as diretrizes norteadoras do 
funcionamento das escolas técnicas, que ... "não apenas 
devem ajustar-se às especificidades de cada região, mas 
devem também servir de instrumento para prõrriover o 
próprio desenvolvimento regional", 

Solicito, por conseguinte, a sua incorporação ao texto 
deste sucinto pronunciamento, bem como do importante 
discurso pronunciado pelo Ministro da Educação, Jorge 
Bornhausen, sobre o ensino técnico no Brasil, que pro
porcionou uma visão abrangente, lúcida e objetiva desse 
problema, focalizado à luz das realidades brasileiras, e 
dos indicadores atualizados disponíveis. 

São documentos que se completam, densos de infor
mações precisas e-conceitos que os valorizam e assegu
ram a sua perenidade. 

A Nação brasileira felicita e aplaude o Presidente José 
Sarney e o_ Ministro Jorge Bornhausen pelo feliz equa
cionamento dos problemas de Melhoria e Expansão do 
Ensino Técnico e, sobretudo, pelo infcio da_ sua exe
cução, sem sombra de dúvida, uma contribuição decisiva 
para o nosso desenvolvimento social e económico. 

Finalizando faço_ um apelo ao insigne Ministro Jorge 
Bornhausen, no sentido de instalar uma das escolas téc
nicas programadas pelo Governo na cidade de Lagarto, 
próspero município Se-i-gipano, cuja mocidade carece de 
oportunidade de prÕfissionalização, trabalho e aprimo
ramento técnico. 

Seria uma valiosíssima contribuição para Lagarto, 
cujo Prefeito, Arthur Reis, em diversas ocasiões solicitou 
a minha interferência junto ao Ministério da Educação 
no ~entido de que o seu município fosse contemplado 
com um escola técnica. 

Eram estas as considerações que me pareceram opor
tunas e necessárias, em face de essencialidade e da urgên
cia de soluções adequadas para os problemas do Ensino 
Técnico no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O~ SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO) 

Discurso do Sr. Presidente da República em cerimô~ia 
de lançamento do Programa das 200 Escolas Técnicas 
Federais. 

Em fevereiro, ao dirigir-me ao novo Ministério, eu ha
via recomendado que elegêssemos como meta a implan
tação de duzentas escolas técnicas no Brasil. Hoje esta
mos dando passo importante para a consecução dessa 
meta, com o lançamento do programa de melhoria e ex
pansão do ensino têcnico, que abrangerá, em sua primei
ra fase, cerCa de cem escolas em todo o Pais. 

Devo salientar que a preocupação do Governo não é 
apenas expandir a rede física de escolas técnicas, ainda 
que esta seja uma meta importante. Mas é também asse
gurar a adequada manutenção das escolas existentes -
porquanto o realismo será sempre a pedra de toque de 
qualquer programa governamental- como é sobretudo 
propiciar o ensino técnico de boa qualidade. aquele que 
não se restrinja a orientar o manuseio das máquinas, 
mas, ao contrário, numa perspectiva humanista, procure 
transmitir a visão abrangente do mundo técnico
científico e dos valores permanentes do homem. Só um 
ensino com essas características pode desempenhar o pa
pel fundamental que lhe cabe na for_maç_ão integral dos 
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que desejam ingressar, como profissionais conscientes, 
em um mercado de trabalho cada vez mais exigente em 
termos de qualificação. 

O Plano Cruzado gerou novas demandas por empre
go. Essa demanda por trabalhadores qualificados e espe
cializados constituí requisito indispensável à expansão e 
modernização o.as atívidades industriais, agropecuârias e 
de serviços converge, por outro lado, com os reclamos da 
população jovem por ensino técnico, que amplie suas 
perspectivas de emprego e, portanto, de partícipição so-
cial. __ _ _ 

Neste instante, o Governo responde prontamente a 
essa dupla exigência, no Contexto da adoção de uma 
nova diretriz e significado para a política nacional de en
sino té-cnico. 

O ensino técni-co já nãO pode mais ser encanido como 
"prêmio de consolação" para quem não pôde ascender a 
níveis acadêmicos de educação. O Governo está decidido 
a restabelecer a indispensável e produtiva convivência 
entre o ensino técnico e a educação de caráter generalista 
depurada de falsas conotações profissionalizantes. Essa 
determinação é tanto mais razoável quanto se sabe que 
as escolas técnicas industriais e agrícolas preservaram 
sua importância no campo educacional em meio a um 
processo de inequívoco aviltamento da qualidade de en
sino. 

t também indispensável que a concepção do ensino 
técnico acompanhe a nova perspectiva do Governo para 
a educação brasileira como um todo. A formação em 
nível técnico há de conter elementos com os quais o estu
dante possa exercer o seu papel de cidadão. A ele terão 
de ofereceNe oportunidades de ensino qualificado, 
visando-se a algo mais do que a relação com o mercado 
de trabalho. Há que se proporcionar ao jovem técnico 
conhedmentos pelos quais possa intervir conscientemen
te na geração de novas tecnologias e no próprio processo 
de desenvolvimento. Conhecimentos que lhe pennitam 
inclusive extrapolar a simples função de agente do pro-
cesso económico. -

As escolas técnicas devem dar uma resposta pronta ao 
processo de industrialização e concorrer para a for
mação de profisSioilais qualificados para o campo à luz 
da política de modernização e justiça SOcial que o Gover
no está adotando para o setor agrícola, na qual sobres
saem a implantação da reforma agrária e a execução do 
Programa Nacional de Irrigação. 

As escolas técnícas não apenas devem ajustar-se às es
pecificidades de cada região, mas devem também servir 
de instrumento para proinover o próprio deSenvolvimen
to_ regional. 

Elas devem igualmente constituir espaço de criativida
de, não se limitando a simplesmente reproduzir tecnolo
gias às vezes inadequadas a nossas circunstâncias e reali
dades. Elas devem formar cidadãos empreendedores. 

O Brasil rural requer cidadãos capazes de aproveitar 
as práticas populares e de criar alternativas tecnológicas 
para a agriculturaA O campo não pode ser um eterno 
consumidor de pacotes técnicos produzidos à distância. 
Necessita de quem promova a adequação das técnicas 
disponíveis às realidades locais. Ao atribuirmos uma 
atenção especial às escolas agrotécnicas, levaremos em 
conta essa necessidade. 

Também na área industrial, a missão da escola técnica 
será contribuir para o aprimoramento dos processos tec-
nológicos e para· a valorização e dignificação do traba
lho. Os operários não são nem devem ser máquinas. A 
escola técnica deve fornecer os instrumentos para qtie-o 
futuro trabalhador tenha o domínio efetivo da técnica, 
isto ê, o conhecimento das razões por que algo funciona 
e não apenas de como funciona. Como quase tudo que 
há pode ser melhorado, é conveniente que se estimule 
desde_ cedo a sua criatividade. Estarão, assim, dadas as 
condições, não para uma mera reprodução, mas para 
inovações. 

A reformulação da educação técnica deve ousar, não 
se limitando às clássicas possibilidades do ensino indus
trial e agrícola. Deve alcançar a dimensão da contempo
raneidade, ao propiciar uma oferta de ensino relaciona
da com os serviços modernos, a exemplo da informática, 
ao atingir áreas de conhecimento de ponta, como a bio
tecnologia, e ao compreender também áreas culturais, de 
que é exemplo um dos projetas apoiados pelo programa 
que hoje lançamos, o da formação de técnicos de teatro. 
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A construção da Nova República passa pelo ingresso 
de milhões de brasileiros n-o sistema produtivo. Não 
~orno simples "mão-de-obra", mas como profissionais e 
cidadãos capazes e desejosos de participar do esforço de 
desenvolvimento do País. 

As rápidas e contínuas transformações por que passa 
6 Brasil requerem uma educação qualificada, moderna e 
unive~sal. Educação voltada para o homem. Nessa pers
pectiva, o ensino técnico assume um compromisso com 
as bases permanentes do conhecimento humano. 

O_ desafio do século consiste justamente nessa edu
CaçãO -do -homem através de p.Táticas adequadas às exi
gências das sociedades industriais e pós~industriais, O 
Brasil adere de corpo e alma à modernização. No campo 
do ensino técnico, essa é uma opção decisiva, que se tor
nará mais conseqUente à medida que formos capazes de 
explorar racionalmente nossas potencialidades económi* 
cas em beneficio do nosso próprio povo. 

O ensino técnico é fator de primeira grandeza para o 
desenvolvimento nacional. De ensino por vezes com
preendido equivocadamente como de valorização social 
menos expressiva, deverã passar à condição de instru
mento fundamental à melhoria da produtividade nacio
nal, à formação de cidadãos co·responsãveís pelos enor
mes desafios da era tecnológica em que vivemoS e à pro
moção de uma vida mais digna para os brasileiros. 

Necessitamos de formar técnicos que, como tal, sejam, 
competentes e criativos, e que, como cidadãos, traba
lhem com a consciência do seu papel nesta etapa trans
formadora da vida brasileira. 

Subsídios para o discurso do Ministro Jorge Bornhausen 
por ocasião do anúncio pelo Exm"' Sr. Presidente daRe
pública dos locais escolhidos para instalação de escolas 
técnicas. -

Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
Em 23 de setembro de 1909, o Presidente Nilo Peça

nha decidiu criar em cada uma das capitais estaduais 
uma escola de aprendizes artífices, destinada ao erisino 
profissional primário gratuito. Numa sociedade tipica
mente agrária, restringiu-se o Governo a perfilhar uma 
política agrária, restringiu-se o Governo a perfilhar uma 
política de treinamento de operários e mestres, a partir 
de cursos prãticos ministrados a menores desejosos de 
aprender um ofício e, assim, obter uma ocupação no mo
desto setor industrial. Entretanto, naquela época, como 
ainda hoje, preocupa-se o Governo em condicionar a 
abertura dos cursos técnicos as reais necessidades do 
mercado de trabalho, evitando soluções padronizadas 
para situações diversas, embora não muito complexas. 

Faltava, porém, àquela medida a perspectiva do de
senvolvimento económiCo e social, que passaria a carac
terizar o comportamento das lideranças politicas brasi
leiras a partir da grande depressão, sobretudo após o tér
mino da Segunda Guerra Mundial. Não é de se admirar, 
portanto, que em seus consideranda o decreto de Nilo 
Peçanha contemplasse como clientela do ensino técnico 
"os filhos dos desfavorecidos da fortuna", candidatos, 
segundo o presidente, .. a ociosidade ignorante", a seu 
ver, "escola do vício e do crime", 

Nascia, sob esse prisma, o ensino técnico em nosso 
Pais. Importante, porém, é reconhecer que as escolas téc· 

-nicas e os colégios agrícolas haveriam de firmar-se como 
respeitáveis entidades de ensino, identificadas com os 
progressos da educação, da ciêncía- e da tecnologia, 

Apesar do reconhecimento de sua imp-ortância para o 
desenvolvimento económico do País e de sua contri
buição em termos de ascensão social. que recentes pes
quisas sobre os egressos dos estabelecimentos de ensino 
técnico acabam de revelar, essa modalidade de educação 
tem padecido do esquecimento generalizado a que foi re
legado todo o ensino de 2"' grau, 

Embora se admita que o ensiilo de 2~> grau é ünpfes
cindível à formação integral do adoles_cente, registra-se, 
com peSar, que somente 14% dos 13,5 milhões de jovens 
entre 15 e 19 anos têm acesso a esse nível de ensino n_o 
Brasil. Se incluirmos em nossos cálculos os jovens de ou
tras faixas de idade, verificaremos que apenas 3 milhões 
de brasileiros cursam o 21' grau regular, Um baixíssimo 
nível de escolarização, sobretudo se levarmos em conta 
que mais de 40% desses alunos deixam a escola por re
provação ou simples evasão. Comprimido entre o 1' 
grau e a Universidade, o ensino de 2"' grau carece das re
ceitas vinculadas que financiam o primeiro e da visibili-
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dade política e do prestígio social que caracterizam a se
gunda. 

Com efeito, a participação do p-Odei-público na oferta 
de ensino de 2<? grau é muito modesta, sendo quase sim
bólica a do Governo_da União. Dos 9.085 estabelecimen
tos de ensino de 29 grau 4.228 são mantidos por particu
lares, custeados, portanto, pelos alunos, 4.031 estaduais, 
690 municipais e somente 136 federais. O 29 grau perma
nece, portanto, como ponto de estrangulamento seja no 
atendimento aos egressos do ensino básico, seja em re
lação ao ingresso na universidade ou no mercado de tra
balho. 

À medida, porém, que a sociedade brasileira tenha su
cesso em sua luta para universalizar o ensino bãsic_o, 
maiores serão as pressões sobre o 29 grau. Além disso, es
tamos convencidos de que a retomada do desenvolvi
mento económico ensejará maior sofisticaçãO dO SefOr 
primário e exigirá da indúStria e dos serviços níveis mais 
elevados de qualidade, exacerbando a demanda pela 
educação de 29 grau e, sobretudo, pelo ensino técnico in
dustrial e agrícola. 

As centenas de pedidos de instalação de escolas agro
técnicas e técnico-iridustriais, originários de parlamenta
res, de autoridades estaduais e munícipais, bem como ae 
lideranças sindicais e de órgãos dC representação de clas
ses apontam nessa direção. Justifica-se, conseqüente
mente, a preocupação do Governo José Sãriley com a 
modernização e ampliação dos cursos técnicos. 

Sr. Presidente, na reunião Ministerial de 20 de feverei
ro de 1986, Vossa Excelência mostrou-se determinado 
não só a democratizar o acesso à escola de 1 Q grau, me
diante a universalização do ensino básico, como fixou a 
meta de instalação de 200 escolas no País. 

O Programa de Expansão e Melhoria de Ensino Técni
co; aprovado por Vossa Exclência em 24 de fevereiro úl
timo, e constante do projeto Educação e Trabalho do I 
Plano Nacional de Desenvolvim~mto da Nova Repúbli
ca, certamente contribuirã para a consecução desses ob
jetivos. As escolas agrlcolas·ael<i grau, que deverão mi
nistrar ensino a alunos da 5•, 6•, 7• e 8• séries, ajudarão a 
suprir as deficiências educacionais que caracterizam os 
estabelecimentos de ensino no meio rural. Em muitas re
giões do País, esses estabelecimentos se limitam a ofere
cer as quatro primeiras sêries do ensino básico. Afêm dis
so, a precariedade de seu funcionamento responde, em 
boa parte, pelos altos índices de repetência e evasão nes
sa regiões, agravando o problema do analfabetismo. 

Sabemos que o analfabetismo no Brasil não se radica 
apenas no meio rural. Entretanto, é no campo que se
acha a maioria dos analfabetos - no Brasil, na América 
Latina e no resto do Mundo. Colaborar para reduzir e 
até mesmo eliminar as elevadas taxas de fracasso escolar 
e de malogro social, expressas pelo fenômeno do analfa
betismo, situa-se entre os propósitos do programa. 

Seu objetivo específico, porém, é aumentar a oferta de 
ensino médio nas regiões carenteS do Pais. As escolas 
agrotécnicas de 29 graU contribuição para atender a de
manda de um setor há muito negligenciado. Apesar de a 
agricultura empregar cerca de_30% da popi.!l~çâo ecqno
micamente ativa no Brasil, somente 2% dos estabelCci
mentos de ensino de 29 grau atuam no campo. 

Interiorizar o ensirio de 29 grau pressupõe, igualmente, 
estender os beneficias sociais a cidades de porte menor, 
mas com demanda real por educação de natureza técni
ca. Instalar novas escolas técniCo-industriais, criar con
dições para que escolas técnicas federais expandam suas 
atividades em centros urbanos outros que não as capi
tais, ou para que o SENA! possa ampliar suas atividades 
de ensino e de_ treinamento em beneficio da comunidade, 
constituem estratégias válidas de interiorização. Tais es
tratégias importarão nUm constante intercâmbio de ide
ias e ações entre o MEC e outras relevantes instituições 
nacionais, com os demais ministérios, as empresas, as 
grandes confederações e sindicã.tos, os governos esta
duais e municipais. 

Além dos critérios de interiorização e de associação 
com outras entidades, o Grupo de Trabalho responsável 
pela elaboração do Programa definiu, com vistas à clas
sificação dos municípios que se candidataram a partici
par dessa iniciativa, quatro conjuntos de variáveis: de:. 
mográficas, educacionais, sócio-econômic"aS e político
administrativas. Com base nessas variãveis, chegou-se 
aos critérios de demanda potencial por grau de ensino e 
de oferta educacional por município. Previu-se, ainda, 
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que cada comunidade interessada na instalação de escola 
oferecesse ao Governo Federal uma contrapartida de in
vestimentos. 

De outra parte, cumpre cuidar diligentemente da for
mação, seleção e contratação de professores habilitados 
ao exercício deste tipo de ensino, através de providências 
definidas, envolvendo a ação do Ministério da Edu
cação, do Ministério da Admíi'listração e de diferentes 
órgãos públicos e entidades particulares. 

Sr. Presidente,~- medida que se descentraliza o proces
SO de industrialização, promovendo-se melhor distri
buição de rendas, surgem novos pólos de desenvolvimen
to urbano e regional, abrindo-se espaços_ diversificados 
para o ensino profissionalizante. AtentO a esses (enôme
nos, o Minístério da Educação se reju6ila com o anúncio 
oficial do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 
Técnico, que beneficiará todas as Unidades da Fede
raÇão. Esse Programa conta com estudos de pré
viabilidade, jã concluídos e que se referem à instalação 
de 38 escolas agrícolas de I Q grau, 9 agrotécnicas de 29 
grau e 2~ escolas industriais, além de possibilitar o apoio 
financeiro a 28 estabelecimentos de ensino agrotécnico e 
industrial, já eni funcionamento. _ 

Partimos, agora, para o cumprimento illfegral da mis
são. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 31, DE 1986 

(Em regime de urgência - art. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 31, de 1986 (n9 7.596/86, na Casa de origem), de 
iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nos ofícios judiciais da Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferidos em 
plenãrio, das Comissões: _ 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 ~09, de 198~), que au_
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e doi_s milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) o 
mqntante de s1,1a dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9S 410 e 411, de 1986, d.as COin~s
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regímento Interno, a inclu
sao, em Orçiem do Díi, -do Projeto de Lei do Senado n9 
80, de 1984, -de sua autoria, _que ''altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 ·horas _semanais a jornada de trabalho". 
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Votaçâo, em turno único, do Requerimento 0.9 160, de 
19"86, de autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e-77 do Regimento ln
temo do Senado Federal, a constituição de uma Comis
s_ão Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre: a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em ple
nário, da Comissão: 

- de Finanças. 

Terça-feira 5 2585 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 25-6-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL~PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: -

A nota divulgada ontem e hoje publicada nos jornais 
pela Subchefia para Assuntos de Comunicação Social do 
Gabinete Civil, a respeito de nomeações que teriam sido 
feitaS-pelo Ministro Marco Maciel, depois que assumiu o 
cargo em fevereiro último até esta data, põe fim a essas 
especulações e dã um ponto final à onda que tendia a 
prosperar e por um ou outro motivo, adquirir foros de 
verdade. Mas, todos que conhecemos o Ministro Marco 
Maciel, que sabemos da sua competência, da sua capaci
dade de trabalho e da sua postura ética, não temos ne
nhuma dúvida em admitir que as notícias veiculadas pela 
imprensa, até de modo insístente, não passavam de mera 
especulação. E a nota a cuja leitura vou proceder respon
de, por si só, àqueles que tentavam atribuir ao Ministro 
Marco Maciel o propósito de fazer admissões de pessoal 
além do limite mínimo necessário para o andamento 
normal das tarefas que lhe foram confiadas pelo Presi
dente da República. Tem o seguinte teor, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores,- a nota a que estou me reportando: 

"A Subchefia para Âssuntos de Comunicação 
Social do Gabinete CiVif, um dos Orgãos Criados 
pelo Ministro Marco Maciel, divulgou, ontem à 
noite, uma nota de esclarecimento desmentindo a 
notícia de que houve um acréscimo de 218 funcio

-·ri.ários n·o quadro da Presidência da República, a 
maioria deles no Gabinete Civil. 

Segundo a nota, o acréscimo no Gabinete Civil 
foi de apenas 45 servidores, entre fevereiro e junho 
deste ano, ••mediante basicamente redistribuição de 
pessoal". No mesmo período, o quadro de funcio
nários do Palãcio do Planalto, como um todo, foi 
acrescido de apenas 13 funcionários, todos requisi
tados. 

Informalmente, o subchefe de Comunicação So
cial, Roberto Parreira, disse que as notícias sobre o 
excesso de "nomeações" devem-se à falta de com
preensão na leitura do Diário Oficial. O documento 
traz as relações da "designação" de funcionários 
para determinadas funções e a palavra é interpreta
da como nomeação. Eis a íntegra da nota divulgada 
ontem: 

~~A propósito de matéria veiculada em alguns ór
gãos de imprensa, a Subchefia para Assuntos de Co
municação Social do Gabinete Civil da Presidência 
da República esclarece: 

"O Gabinete Civil, em virtude da reformulação 
estrutural pela qual passou cabendo-lhe novas tare
fas, foi acrescido de 45 _servidores entre fevereiro e 
junho de 1986 meôiante basicamente redistribuição 
de pessoal. O Gabinete Civil conta com 293 servido
res sendo que 219 de área administrativa e 74 de 
área técnica. Esclarecemos ainda que a lotação ad
ministrativa do Gabinete Civil da· PresidêÍlcia da 
República é dC_-406 fUncionários estando somente 
preenchidas ~19 vagas. 

No mesmo período, ou seja, entre fevereiro de 
1986 e junho de corrente foram acrescidos apenas 13 
funcionários à força de trabalho do Palácio do Pla
nalto. Conta a Presidência da República com 1.844 
servidores, todos requisitados de outros órgãos da 
administração pública já que não dispõe a Presidên
cia de quadro próprio. Cabe acrescentar que are
quisição é a única forma adequada para prover de 
recursos humanos órgãos que não possuem quadros 
específlcos. O aumento da força de trabalho corres
pondeu somente a 0,7 por cento do quadro existente 
em fevereiro. 

Como fica evidente, são improcedentes as infor
maÇÕes veiculadas de que houve acréscimo de 218 
funcionãrios no quadro da Presidência da Repúbli
ca." 



Eis af, Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, a resposta àque
las especulações, que tinham como propósito colocar o 
Miriistro-Chefe do Gabinete Civil, o Senador Marco 
Maciel, como pessoa desatenta às suas responsabilida
des. Mas o que ocorre é exatamente o contrário, o Sena
dor Marco Maci_el que ocupa hoje, com competência, a 
Chefia do Gabinete_ Civil, demonst.rou em todos os car
gos que exerceu durante toda a sua vida pública, sobre
tudo, o maior senso de responsabilidade. 

Aqui, nesta hora, desejo apoiar os termos da defesa, 
feita ontem pelo Líder -do meu Partido, Senador Carlos 
Chiarem, ao responder a acusações do Senador Fábio 
Lucena, em ralação _ao Presidente da República José Sar
ney e ·ao- M inistfO-Chefe da Casa Civil. 

Não temos dúvidas, portanto, de, em sã consciência, 
afirmar que essas .acusações são inteiramente improce
dentes e, por isso, ·tomei a iniciativa de ler, para que 
conste do Anais, na íritegra, a nota aa Subchefia do Ga
binete Civil da Presidência da República, que esclarece 
de modo definitivo o problema do aumento de pessoal 
do Gabinete do Ministro Marco Maciel. Todos sabemos 
que suas atividades foram acrescidas de outros encargos, 
justificando-se a necessidade de m~is serVidores no seu 
Gabinete. O pessoal requisitado não corresponde ao 
mínimo neceSsârl6-p-ara aterider a todas as atribuições 
que lhe foram conferidas. 

Essa a razão pela qual, visando a restabelecer a verda
de em torno desse fato, explorado ad nauseam com ou
tros propósitos, resolvi ocupar a tribuna desta Casa. 
(Muito bem!) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias aprovadas de 3 a 30 de ju~ 
nbo de 1986- artigo 293, II, do Regimento Interno.) 

Projetas aprovados e enviados à sanção 
-Projeto de Lei do Senado n"' 9S, de 1986-Df, de 

iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Distrito 
Federal a abrir crêdito especial de CzS 35.291.000;00 
(trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil cru
zados), e altera o orçamento para o exercício de 1986. 

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 187, de 1985 (nO? 

4.'967/85, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que fixa ps valores de retribuição da Catego
ria Funcional de Biomédico e dá outras providências. 

Sessão: 3~6~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 108, de 1985 (n9 

5.081/85, na Casa de origem), de iniciatiVa do Poder 
Executivo, que altera a reversão ao Município de Porto 
Lucena, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel que 
menciona. 

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n"' 10, de 1986 (n"' 

6.265 j85, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo; querea]iiSt3i\pensão especial mensal conce
dida a J andira Carvalho de Oliveira C afê, viúva do ex
Presidente da República João Café Filho. 

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câma~a nO?_ ~L_de _ 1986 (nO? 

7.670/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo~ que isenta de contribuição_ o aposentado e 
pensionista -do Sistema Nacional de Previdência e Assis
tência Sociãl -. SINPAS: -

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) 
-Projeto_ de Lei do Senado n9 74, de 1986 (n"' 

7.597/86, na Câmara dos Deputados), de autoria do Se
nador Alfredo Campos, que estabelece normas para a 
realização de eleições em 198-6 e dâ ou_tras providências. 

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) __ 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 12, de 1986 (nO? 

6.346/85, na Casa de origem), que proclama o Tenente
Brigadeiro-do-Ar Nelson Freire Levenére-Wanderley 
patrono do Correio Al!:reo Nacional. 

Sessão: 4-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1986-DF, de 

iniciãtfva do Poder Executivo, que fixa o efetivo da Polí
cia Militar do Distrito Federal, altera dispositivo da Lei 
nO? 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá outras provi~ 
dências, 

Sessão: 5-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 11, de 1986 (nO? 

7.497/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACWNAT (SeÇão li) 

Executivo, que institui o regime jurídico dos funcio
nários do Serviço Exterior c dá outras providências. 

Sessão: 5-6-86 (extraordinária) 
....._ Projeto de Lei da Câmara n"' 205, de 1985 (nO? 

6.332/85, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei 
n9 251, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providên
cias. 

Sessão: 17-6-86 
- Projeto de Lei da Cáinara n9 84, de 1982 (n9 

3.758(80, na Casa de origem), que altera dispositivos da 
Lei nO? 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institUi o 
novO Código Florestal. 

SeSsão: 17-6-86 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 129, de 1982 (nO? 

2.451/79, na Casa de origem), que confere à usina da 
Cõffipanhia Energética de São Paulo- CESP, em cons
trução no Porto Primavera, a denomianção de Hidrelé
triCa Domingos Leoriardo Cerâvolo. 

Sessão: 17-6-86 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 123, de 1984 (n9 

1.608/79, na Casa de origem), que diSCiPfíDã o tfárisPõf~ 
te de madeiras em toro"s, pof -Via -ilUvial. 

Sessão: 17-6-86 -
-Projeto de Lei da Câmara n"' 197, de 1984 (nO? 

953/83, na Casa de origem), que institJJ.i o Programa 
Nac_iona_l do Milho- PROMILHO, e determina outras 
providências. 

Sessão: 17-6-86 
- Projeto de Lei do Senado n"' 2, de 1986-DF, de ini

ciativa do Poder Executivo, que fixa os efetivos do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras provi
dências. 

Sessão: 17-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 134, de 1986, de auto

ria do Senador Odacir Soares, que assegura o aproveita
_mento de professores requisitados nos quadros estatu
táriOs e celetista da Fundação Educacional do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Sessão: 18-6~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n9 128, de 198:5 (n"' 

2.043/83, na Casa de origem), que dispõe sobre o salário 
profissional do jornalista. 

Sessão: 18-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n"' 161, de 1985 (nO? 

183/83, na Casa de origem}, que dispõe sobre o salário 
·mínimo profissional do Advogado e dá outras providên
cias. 

Sessão: 18-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara nO? 14, de 1986 (n9 

7.169/86, na Casa de origem), que altera o art. 59 da Lei 
il'i'-7.416, de 10 de dezembro de 1985, que concede 
iSerição do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, na aquiSiçãO-de autOmóVeiS de passagerrose-dãõti= 
tras providências. 

Sessão: 24-6~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 I, de 1984-DF, de ini

ciativa do Poder Executivo, que estabelece prazo para 
prescrição do direito de ação contra atos relativos a con
cursos para provimento de cargos e empregos na Admi
nistração direta dO Distrito FedeTale ilaS autarquias, 

Sessão: 24-6-86 (extraordinária) · 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 95, de 1985 (n9 

2.219/83, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a criar a Escola Técnica Federal do TerritóriO Fe
deral de Roraima. 

Sessão: 25-6-86 (extraordinária) ___ _ 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 23-, de 1986 (nO? 

7.825/86, na Casa de origem), que assegura aos partidos 
políticos e candidatos o direito de usar os números a eles 
atribuídos na eleição anterior e dá outras providências. 

Sessão: 2:5-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n9 24, de 1986 (nO? 

7.793/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que dispõe sobre beneficias fiscais na área do 
imposto de renda concedido a operações de caráter cul
tural ou artístico. 

Sessão: 25-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n9- 26, de 1986 (n9 

7.838/86, na Casa de origem) que autoriza o Poder Exe
cutivo a executar o programa de apoio à produção na
cional do leite e dá outras providências. 

Sçgsão: 2:5-6-86 (extraordinária) 
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- Projeto de Lei da Câmara n'1 222, de 1985 (n9 
6.286/85, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que autOriza a extinção de créditos relativos 
ao imposto sobre a propriedade territorial rural, à con
tribuição dos que exercem atividades rurais, à taxa de 
serviços cadastrais e à contribuição sindical rural, em 
municipios do Nordeste nas condições que especifica, e 
dá outras providências. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n\' 29, de 1986 (n"' 

7.863/86, na Casa de origem), de iniciativa da _Poder 
Ex.ecutivo, que autoriza o Poder Executivo .a abrir ao 
Ministério das Minas e Energia o crédito especial até o 
limite de CzS 16.608:ooo.ooo,oo (dezesseis bilhões, seis
Centos e oito milhões de cruzados), para o fim que espe
cifica. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei- da Câmara n\' 43, de 1986 (n9 

7.507 f86, na Cãsa de origem), de iniciativa do Poder 
ExecutiVo, que autoriza o Poder E~utivo a abrir ao 
Ministério da Educação o crl!:dito especial até o limite de 
Czf 40.777.106,00 (quarenta milhões, setecentos e seten
ta e sete mil, cento e seis cruzados), para o fim que cspe~ 
cifica. 

Sessão: 26~6~86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 30, de 1986 (n"' 

7.244/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
E:tte~utivo, _que altera dispositivos da Lei n11 6.880, de 9 
de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1986 (nO? 

7.528/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que estabelece normas complementares para 
a execução do disposto no art. 27 da Lei nO? 2.004, de 3 de 
out~bro de 1953, com a redação da Lei nO? 7 .453, de 27 
de dezembro de 198:5, e dá outras providências, 

Sessã_o: 26-6~_86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1986 (n"' 

7.541/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que cria a 14• Região da Justiça do Trabalho 
e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui a 
Correspondente Procuradoria Regional do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho e dá ou~ 
tras providências, 

Sessão: 30-6-86 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 33, de 1986-Tn'? 

7.544/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que cria a 15• Região da Justiça do Trabalho, 
institui a correspondente Procuradoria Regional do Mi:. 
nistério Público da União iunto à Justiça do Trabalho e 
dá outras providências. 

Sessão: 30·6-8"6 

- Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1986 (nO? 
7.540/86, na Casa de origem), de iniciativa do Poder 
Executivo, que cria juntas de Conciliação e julgamento 
no Estado de Rondônia, e dá outras providências. 

Sessão: 30-6-86 
- Projeto de Lei da Câmara n\' 38, de 1986 (n"' 

7.635/86, na Casa de origem), de iniciativa -do Poder 
Executivo, que ciia cargos na Justiça do Trabalho. 

Sessão: 30-6-86 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 42, de 1986 (n"' 

7.492/86, na Cas-a de origem), que autoriza a admissão, 
pela Caixa Económica Federal, dos empregados da As
sedação de Poupança e Empréstimo de A1agoas -
APEAL, Associação de Poupança e Empréstimo de Per
nambuco - APEPE, AssoCiação de Poupança e Em
préstín1o do Rio Grande do Norte- APERN e Caixa 
Forte- APE, do Piauí, transformadas em Sociedades 
de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, e dâ outras 
provídências. 

Sessão: 30..6-86 (extraordinária) 

- Projeto de Lei da Câmara nO? 34, de 1986 (nO? 
7.417/86, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Universidade Federal do Oeste do 
Paraná e a Universidade Federal do Vale do lvaí, no 
mesmo Estado, e dá outras providên-cias. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara nO? 3:5, de 1986 (nO? 

4.010/86, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe: 
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cu tive a criar, em Campinas, Estado de São Paulo, urna 
Vara de Justiça Federal. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 312, de 1985-DF, de 

iniciativa do Poder ExeCutivo,-que dispõe, no âmbito do 
Distrito Federal, sobre ~icroeml?resas,_ isenções do Im
posto sobre a Circulação de Mercadorias c do Imposto 
sobre Serviços de qualquer natureza e dâ outras provi
dências. 

Sessão: 30-6-86 (exti'aordinâria) 

Projetos aprovados e enviados à promulgação 

- Projeto de Resolução n"' 26, de 1986, de autoria da 
Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a exe
çução dos artigos 204 a 212, da Lei n, 566, de 31 de de
zembro de 1977, do Município de Barrinha, Estado de 
São Paulo, declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Sessão: 3-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 28, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santo Antdnio de Leverger, no Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 1.552.266, 70 (urii milhão, quinhentos e cinqUenta 
e dois mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta 
centavos). 

Sessão: 4-6--86 (Cxtraordínária) 
-Projeto de Resolução n"' 29, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura M u
nicipal de Mirassol D'Oeste, no Estado de Mato Gros
so, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
532.128,80 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e vinte e 
oito cruzados e oitenta centavos). 

Sessão: 5-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 30, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Pedras Grandes, no Estado de Santa Catari
na, a contratar operação de crédito no valor de Cd 
141.132,31 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e 
dois cruzados e trinta e um centavos). 

Sessão:_S-6-86 (eXtraordinária) 
- Projeto de Resolução n"' 31, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitu!a Mu
nicipal de Cruzeiro, no Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 6.162.889,60 (seis 
milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta 
e nove cruzados e- sessenta centavos). 

Sessão: 5-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Decreto Legislativo n"' 20, de 1984 (n' 

53/84, na Câmara dos Deputados), que aprova as Con
tas do Senhor Presidente da República, relativas ao 
exercício financeiro de 1982. 

Sessão: l0-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução nl' 25, de 1986, de autoria da 

ComisSão -do Distrito Federal, _que aprova as contas do 
Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício fi~ 
nanceiro de 1984. 

Sessão: 11-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 16, de 1985, de autoria do 

Senador Lenoir Vargas, que concede aos ex-Senadores 
da República o direito de utilização dos serviços 
têcnico-assistenciais do SenadO Federal que discrimina, 
e dá outras providências. 

Sessão: 17-6~86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 169, de 1985, de autoria 

da Comissão de Finanças, que autoriza o Governo -dO 
Estado do Acre a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de USS: 20,000,000.00 (vinte milhõeS de 
dólares americanos) destinada a carrear recursos para o 
Programa Rodoviário daquele Estado. 

Sessão: 17-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n' 13, de 1986, de aut<?ria çi,ª

Comissão de Finanças, ·que autoriza o Governo do Esta
do do Ceará a realizar operação de emprêstimo externo. 
no valor de US$ 40,000,000.00 ~quarenta milhões de 
dólares americanos) destinada ao Programa de Refman
ciamento de dívida externa daquele Governo junto ao 
Banco do Estado do Ceará S.A. · 

Sessão: 17-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n~> 38; de 1986,_ de ãlltoria da 

ComissãO de Finanças, Queáutôriúl O GoVefno-00 &ta
do de São Paulo a realizar operação de empréstimo ex-
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terno, no valor de USS 4,000,000.00 (quatro milhões de 
dólares americanos) destinado ao programa de saúde 
daquele Estado. 

Sessão: 17-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução nl' 12, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado do Cearâ a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 5.405.727, 26 (cinco milhões, quatrocentos e cin
co mil, setecentos e vinte e sete cruzados e vinte e seis 
centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 34, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Guaramiranga, no Estado do Ceará, a contra
tar operaÇão de crêdito no valor deCz$ 423.444,42 (qua
trocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro cruzados e quarenta e dois centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 39, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 85.233.428,77 (oitenta e cinco milhões, 
duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito 
cruzados e setenta e sete centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n' 40, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autonza o Governo do Es
tado de Alagoas a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 43,751.405,51 (quarenta e três milhões, sete
centos e cinqUenta e um mil, quatrocentos e cinco cruza~ 
dos e cinqUenta e um centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 33, de 1986, de autoria da 

Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a exe: 
cução de expressões contidas no art. 19 da Lei n' 6.686, 
de 11 de setembro de 1979, na redação que lhe deu o art. 
1' da Lei n9 7.135, de 26 de outubro de 1983 e a execução 
do art. 2' desta última lei. 

Sessão: 19-6-86 (extraordinâria) 
-Projeto de Resolução n<~41, de 1986, de autoria da 

Comissã.o de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Sete Quedas, no Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.426.524,24 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis 
mil, quinhentos e vinte e quatro cruzados e vinte e qua
tro centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
- Pfojeto de Resolução n'~ 42, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal da Cidade de Ret":ife, no Estado de Pernambuco, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
11.313.080,43 (onze milhões, trezentos e treze mil, oiten
ta cruzados e quarenta e três centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Re-solução n9 43, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a PrefeitUra Mu
nicipal de Tubarão, no Estado de Santa Catarina, a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.533.604,68 
(um milhão, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e 
quatro cruzados e sessenta e oito centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 44, de 1986, de autoria da 

Comissão de Ec_onomia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Belém, no Estado do P_arâ,__ a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS: 24.643.817,44 (vinte e 
quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocen
tOS e dezêsseie cruzadÕs e quarenta e quatro centavos). 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
- Projtto de Decreto_ Legislativo n9 II, de 1986 (n"' 

134/86, na Câmara dos-Úeputados), que autoriza o Pre
sidente da República a ausentar~se do País, no período 
compreeti.dido entre li' de julho de 1986 e 31 de janeiro 
de 1987. 

Sessão: 24-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n9 47, de 1986, de autoria da 

Comissão de Eco~_omia, que autoriza o Governo doEs
tado do Piauí a contratar operação de crêdito no valor 
de_Cz$ 8.6_27.902,38 (o_ito milhões, seiscentos e vinte e 
sete mil, novecetLtos e dois cruzados e trinta e oito centa
vOS). 

Sessão: 25-6-86_ 
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- Projeto de Resolução n"' 50, de 1986, de autoria da 
Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo 
externo no valor d_e US$ 150,000,000.00 (cento e cin
qUenta milhões de dólares americanos). 

Sessão: 25-6-86 (extraordinâria) 
- Projeto de Resolução n9 51, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEs
tado do Rio de__Janei~o a el_evar em CzS: 493.968.800,00 
(quatrocentos e noventa e três milhões, novecentos e ses
senta e oíto mil e oitocentos cruzados), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sessão: 25-6~86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n9 46, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado do Piauí a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 541.741,42 (quinhentos e quarenta e um mil, se
teCentos e quareilta e um cruzados e quarenta e dois cen
tavos). 

Sessão: 25-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n' 52, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que modifica a Resolução n"' 
180, de 10 de maio de 1983, do Senado Federal. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'~ 53, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicípal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crêdito no valor de Cd 13.124.335,27 (treze 
milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e 
cinco cruzados e vinte e sete centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'~ 54, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado de Minas Gerais a elevar em 7.605.081 Obrigações 
do Tesouro de Minas Gerais (OTM) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n9 45, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado do Piauí a contratar operação de crédito no valor 
de CzS: 1.625.224,24 (um milhão, seiscentos e vinte e cin
co mil, duzentos e vinte e quatro cruzados e vinte e qua
tro centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 55, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Itaporà, Estado de Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crêdito no valor de CzS 
2.631.005,88 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, 
cinco cruzados e oitenta e oito centavos). 

Sessão: 26·6-86 (extraordinária) 

- Projeto de Resolução n9 56, de 1986, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEs
tado do Rio Grande do Sul a elevar em Cz$ 
1.446.918.810,40 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e 
seis milhões, no"'ecentos e dezoito mil, oitocentos e dez 
cruzados e quarenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-:-Projeto de Resolução n"' 57, de 1986, de autoria da 

Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões 
de dólares americanos). 

Sessão~ 26-6-86 (extraordinária) 
- -~rojeto de Resolução n' 58, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 414.933.792,00 
(quatrocentos e quatorzç milhões, novecentos e trinta e 
três mirsetecentos e noventa e dois cruzados) o mon
tante de sua dívida c_onsolidada. 

SessãO: 26-~--86 (extraordinâria) 
-Projeto de Resolução n9 59, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que aútoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Naviraí, EStado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
831.182,14 (oitocentos e trinta e um mil, cento e oitenta 
e dois cruzados e quatorze centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução- n' 60, de 1986, de autoria da 

ComissãO de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu-



2588 Terça-feira 5 

nicipal de Vitória, Estado do Espírito Santo", a--contratar 
operação de crédito no valor de CzS 2.704.826,93 (dois 
milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e vírite e seis 
cruzados e noventa e três centavos). 

Sessão: 26-6.-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resoluçã~ n"' 48, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, Que autoriza o GoVerno- do Es
tado de A lagoas a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 9.300.976,00 (nove milhões, trezentos mil, no
vecentos e setenta e seis cruzados). 

Sessão: 26-6-86 
-Projeto de Resolução n"' 71, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economía, que auttoriza O Governo doEs
tado de Goíâs a contratar operação de crédito no valor 
de 254.089,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Sessão: 26-6-86 (extrã.ordinária) 
-Projeto de Resolução n'~ 72, de 1986, de autoria da 

Coniissão de Economía, que autoriza o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAFE) a contratar ope
ração de crédito- ii O valor de CzS 1.557.846.280,68 ( um 
bilhào, quinhentos e cinqUenta e sete milhões, oitocen
tos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta cruzados e 
sessenta e oito centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-ProjetO de Resolução n"' 73, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crêdito no valor de Cz$ 36.721.528;00 
(trinta e seis- inilhões, setecentos e vinte e um míl, qui
nhentos e vinte e oito cruzados). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 74, de 1986, de autoria da 

Comissão-de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Pau
lo, a contratar operaçào de crédito no valor de Cz$ 
2.050.006,20 (dois milhões, cinqUenta mil, seis cruzados 
e vinte centavos). 

SessãO: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'~ 75, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que aUtcirizã á Governo do Es
tado de Minas Gerais, a contrafar operãÇão de crêdito 
no valor de CzS 23.014.450,96 (vinte e três milhões, qua
torze mil, quatrocentos e cinqUenta cruzados e noventa 
e seis centavos). 

Sessão: 26:6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"'76, de 1986, de autoria da 

Comissão de Econõmra:; cjUe autOriza a PrefeftUii Mu
nicipal de Sinop, Estado de Mato Grosso , a contratar 
operação-de cr~dito no valor de Cz$ 3.416.375,21 (tiês 
milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta 
e cinc'o cruzados e vinte e um centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 61, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Babaçulândia, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 362.150,86 (trezen
tos e sessenta e dois mil, cento e cinqUenta cruzados e oi
tenta e seis centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1986 (n"' 

119/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio COnStitutivo da Corporação Interainerica
na de Investimentos- CII, subscrito pelo Embaixador 
do Brasil em nome da República Federativa do Brasil, 
em 9 de julho de 1985, na sede do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento- BID, em Washington. 

Sessão; 26-6-86 (extraordinãria) 

-PrOjeto de Resolução n"' 66, de 1986, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
niCipal de Colméia, Estado de Goiás, a Contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.682.058,11 (um mi
lhão, seiscentos e oitentã e dois mil, cinqUenta e oito 
cruzados e onze centavos). 

Sessão: 26-6-86 (eXtraordinária) 
- Projeto de Resolução nf77, de 1986, de autoria da 

Comissão de EConomia, que autõriiil o Governo do Es
tado do Parâ a contratar operação de cr~dito no valor 
correspondente,a 419.775,30- OTN. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n"' 78, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es-
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tado do Pará a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, à 163.704,39 - OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-"Projeto de Resolução n'~ 69, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
34.980.120,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oi
tenta mil e cento e vinte cruzados). 

Sessão: 26-6-8"6 (extraordínária) 
-Projeto de Resolução n'~ 70, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura de 
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, a contra
tar operação ·de crédito no valor de Cz$ ó,886.286,50 
(scis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e 
oitenta e seís cruzadoS e cinqUenta centavos). 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução nQ 79, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEs
tado do Pará a contratar operaçào de_crédito em cruza
dos correspondente a 151.459,91 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Resoluçào n<?80, de 1986, de autoria da 

Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a contratar operação de em
préstimo no valor de US$ 59,800,000.00 (cinqUenta e 
nove milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Sessão: 30-6-86. 
-Projeto de Resolução n"' 49, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado da Bahia a elevar em Cz$ 16.229.306,88 (dezesseis 
milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e seis cru
zados e oitenta e oito centaVos). 

Sessão: 30~6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 81, de 1986, de autoria da 

Comissãc. de Finanças, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a contratar operação de em
préstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinR 
qUenta milhões de dólares americanos). 

Sessão:_ 30-6-86 -
-Projeto de Resolução n"' 82, de 1985, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEs
tado de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor Cz$ 28.471.957,07 (vinte e oito milhões, qua
trocentos e setenta e um mil, novecentos e cinqUenta e 
Se-te cruzados e sete centavos). 

Sessão:30-6-86 (extraordinária) 

- Projeto de Resolução nQ 83, de I 986, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado do Rio Grande do Sul a contratar operação de emR 
préstimo externo, no valor de USS 29,800,000.00 (vinte e 
nove milhões e oitocentos mil dólares americanos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n<? 84, de 1986, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Goianésia, Est:ido de Goiás, a Contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 2.222.859,60 (dois mi
lhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqUenta 
e nove cruzados e sessenta centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 85, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Presidente Kennedy, Estado de Goiás, a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 1.131.758,59 
(um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e cin
qüenta e oito cruzados e cinüenta e nove centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n"' 86, de 1986, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, a <:onta
tar operação de crédito no valor de Cz$ 939.687,37 (no
vecentos e trinta e noye mil, seiscentos e oitenta e sete 
cruzados e trinta e sete centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 

-Projeto de R,esolução n" 87, de 1986, de autoria da 
Comissão de Economiã, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Denise, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 632.307,65 (seiscen-
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tos e trinta e dois mil, trezentos e sete cruzados e sessen
ta e cinco centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
......::. Projeto de Decreto Legislativo nQ 35, de 1985 (n9 

108/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo Federal da Áustria, em Viena a 3 de 
maio de 1985. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n"' 88, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Barra do Bugres, Estado do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.066.023,83 (quatro milhões, sessenta e seis mil, vente e 
três cruzados e oitenta e três centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n<? 89, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Torixoréu, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 177.735,43 (cen
to e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco cruza
dos e quarenta e três centavos); 

Sessão: 30-6-86 _(extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 90, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 20.500.062,00 
(vinte milhões, quinhentos mil e sessenta e dois cruza
dos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 64, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santa Izabel, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 484.477,68 (quatro
centos e Oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 
sete cruzados e sessenta e oito centavos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 65, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
)'licipal de Colméia, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crêdito no valor de CzS 213.045,40 (duzentos e 
treze mil, quarenta e cinco ·cruzados e quarenta centa
vos). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n9 68, de 1986, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Uruaçu, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.377.057,30 (um mi
lhão, trezentos e setenta e sete mil, cinqOenta e sete cru
zados e tfinta centavos). 

SessãO: 30-6-86 (extraordin-ária) 
Projetos Aprovados e Encaminhados à Câmara dos Depu~ 
ta dos 

-Projeto de Lei do Senado n"' 97, de 1986, de autoria 
do Senador Murilo Badaró, que estabelece normas para 
a propaganda eleitoral nas eleições de 1986 e dá outras 
providências. 

Sessão: 4-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n"' 135~ de 1986, de auto

ria dos Senadores Alfredo Campos, CarloS --Clliã.relli, 
Murilo Badaró e Jamil Haddad, que fixa o número de 
candidatos que os Partidos Políticos poderão registrar 
nas primeiras eleições para representação à Câmara dos 
Deputados pelo Distrito Federal. 

Sessão: 4-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 26, de 1983, de autoria 

do Sen<1dor Nelson Carneiro, que dá nova redação adis
positivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 5-6-86 
-Projeto de Lei do Senado nQ 138, de 1983, de auto

ria do Senador Roberto Campos, que dispõe sobre adis
tribuição eventual de lucros a empregados. 

Sessão: 11-6-86 (extraordinária) 
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'~ 

7, de 1986 (n"' 4.629/84, na Casa de orlgem), que institui 
normas para a propaganda eleitoral e dá outras provi~ 
dências. 

Sessão: 18-6-86 (extraordinária) 
_~Projeto de Lei do Senado n"' 332, de 1980, de auto

ria do Senador Passos Pôrto, que erige em monumento 
nacional a cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe. 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
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-Projeto de Lei do Senado n~' 289, de 1979, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre o 
instituto de retrocessão e dá outras providências, 

Sessão: 19-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 114, de 1983, de auto

ria do Senador Netson Carneiro, que introduz alterações 
na Consolidação das_ Leis do Trabalho, na parte referen
te à contribuição sindical, para determinar que a parte 
que couber a cada sindicato seja movinientada sem qual
quer interferência do Ministéiio -do Trabalho. 

Sessão: 19:.:6-86 Textraordinâria) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 261, de 1981, -de auto

ria do Senador Jorge Kalume, que altera o art. 37 da Lei 
n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Pre
vidência Social. 

Sessão: 19-6-86 (eXtraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 115, de 1983, de auto

ria do Senador Martins Filho, que restabelece difdtos 
aos servidores miHtares que se encontrem ejou passarem 
para a inatividade. 

Sessão: 24-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n~' 4, de 1984, de autoria 

do Senador c-arias Chíarelli, que in-troduz alterações no 
art. 17 da Lei nl' 5.107, de 13 de setembro de 1966, para 
dispor sobre indenização dos aposentados espontanea
mente e que estavam com mais de dez anos de serviço na 
mesma empresa anteriormente a setembro de 1966. 

Sessão: 24-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1985, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações 
no Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade pe
nal do advogado no exerc.ício de sua atividade postula-
tória judicial. -----

Sessão: 24-6-86 (extrii.Ordináría) 
-Projeto de Lei do Senado n9 151, de 1985, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a 
edição de decretos secretos ~ dá outras providências. 

Sessão: 24-6-86 (ex~raõrdi.nãda) 
-Projeto de Lei do Senado n9 101, de 1985, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo 
da Lei n~" 3.529, de 13 de janeiro de 1959, que disciplina a 
aposentadoria especial dos jornalistas profissionais, para 
o fim de estabelecer que as mulheres, exercentes dessa 
ativídade, possam aposentar-se após vinte e cinco anos 
de tempo de serviço. 

Sessão: 24-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 318, de 1985, de auto

ria do Senador Mário Maia, que altera dispositiVos do 
Decreto-lei n"' 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, esten
dendo seus benefícios ao pessoal da ativa da ex-Guarda 
Territorial e da Polícia Civil do Acre, classificado no 
Grupo PF 500 a 505. 

Sessão 25-6-86 (extraordinária) 

-Projeto de Lei do Senado nl' 61, de 1985, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à Lei n9 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza a JUs
tiça Federal de primeira instância. 

Sessão: 25-6-8"6 -(extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 159, de 1986, de auto

ria do Senador Jamil Haddad, que dispõe sobre a proi
bição de propaganda oficial e dá outras providências. 

Sessão: 25-6-86- (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 52, de 1983, de autoria 

do Senador Itamar Franco, que submete os órgãos da 
administração indireta ao poder -ínvesii&ãiõt-1o -aas Co
missões Parlamentares de lnquéiíto. 

Sessão: 26-6-86- (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Seriado n~' 376, de 1981, de auto

ria da Senadora Eunice Mid1iles, que determina a 
criação de Coordenação de Educação EcológiCi no ensi
no de lO? e 29 graus e dá outras providências. 

Sessão: 26-6-86 (exti-aOrdiriária) 
-Projeto de Lei do Senado -nl' 129, de 1984, de auto

ria do Senador Enéas Faria, que dispõe sobre recensea
mento nos municfpios das Regiões Metropolitanas. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 201, de 1981, de auto

ria do Senador Henrique Santilho, que asSegura ao mari
do ou companheiro o direito de ser dependente da mu
lher segurada da Previdência Social. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 141, de 1985, de auto

ria do Senador Passos Pôrto, que altera dispositiVo do 
Código Civil Brasileiro (Lei n9 3.071, de 19 de janeiro de 
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1916), que dispõe sobre a herança jacente e a sucessão 
Ieg"ítíma. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma

ra n"' __ 93, de 1980 (nl' 1.515/79,-na Casa de origem), que 
dispõe Sobre incentivos à produção de álcool e detetmina 
outras providências. 

Sessão: 26.:()-.86 -(eXtraordinária) 
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 

41, de 1986 (n"' 7.496/86, na Casa de origem), d~_i_Tiiciati- __ 
va do Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Fundação de Ensino Supe
rior de São João Dei Rei e dá outras providênicas. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 148, de 1986, de inicia

tiva do Tribunal Federal de Recursos, que dispõe sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanente das Secretarias 
das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Instância, e dá outras providências. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) ____ _ 
-Substitutivo do Senado do Projeto de Lei da Câma

ra n~> 95, de 1980 (n"' 3.3_08/77, na Casa de origem), que 
institui o Dia Nacional da Poesia. 

SesSão: 26-6-86 (extraordinária) 
- Emenda do Senado do Projeto de Lei da Câmara n~' 

6, de 1986-Complementar (n"' 316j85~Complementar, na 
Casa de origem), que dispõe sobre nova redação e revo
gação de artigo da Lei Complementar n"' 35, de 14 de 
março de 1979. 

Sessão: 26-6-86 (extraordinária) __ _ 
-Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1983, de auto

ria do Senador Hélio Gueiros, que modifica disposíção 
da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleito
ral). 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma

ra n~' 133, de 1982 (n~' 2.954/80, na Casa de origem), que 
altera dispositivos do Decreto-lei n~' 986, de 21 de ou
tubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimen
tos. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 200, de 1983, de auto

ria do Senador Jorge Kalume, que determina a conces
são de subsídios para a compra de gêneros de_ primeira 
necessidade a pessoas de baixa renda. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 

47, de 1986 (n"' 6.555/85, na Casa de origem), de iniciati
va do Tribunal Federal de Recursos, que inclui a Catego
ria Funcional de Inspetor de Segurança Judiciária no 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, 
fixa os respectivos valores de vencimento e dá outras 
providências. 

Sessão: 30-6-_86 (extraordinária) _ 
- ProjetQde. Lei do Senado n9 36, de 1982, de autoria 

do Se-n_cidor Itamar Franco, que dispõe sobre a apresen
tação de relatório ao Congre-sso Nacional após a reali
zação de visita a país estrangeiro pelo Ministro das Re
lações Exteriores. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 8, de 1983, de autoria 

do Senador Moacyr Duarte, que dispõe sobre validade 
de concurso para cargo ou emprego na Administração 
Federal centralizada e descentralizada. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
~Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1985, de autoria 

do SeOador Amaral Peixoto, Que dispõe sobre a recon
dução de membros do Conselho Federal de Cultura. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 91, de 1981, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, que introduz alterações 
na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concer
nente à organização sindical. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980, de autoria 

do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a parti
cipação dos servidores nos órgãos de direção e fiscali
zação das entidades que menciona~ 

Sessão: 30~6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 57, de 1983, de autoria 

do S_enador Gastão Müller, que obriga o registro doses
tabelecimentos hospitalares nos Conselhos Regionais de 
Medicin~. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
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-Projeto de Lei do Senado n"' 137, de 1984, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que autoriza o Poder 
Executivo a aplicar recursos do Fundo de Investimento 
Socíal (FINSOCIAL) na assistência médica da Previdên
cia Social. 

Sessão:_3_Q,._6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 45, de 1985, de autoria 

do Senador Jutahy Magalhães, que torna obrigatória a 
publicação anual, por parte de todos os órgãos da admi
nistração direta e indireta, das despesas efetuadas com 
propaganda e publicidade, discriminando o montante 
pago a cada agência ou veículo beneficiado. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei do Senado n~' 128, de 1985, de auto

ria do Senador Nivaldo Machado, que altera a redação 
do item IV do artigo 17 da Lei n"' 4.50_6, de 30 _de no
vembro de 1964, e dá outras providências. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
~Projeto de Lei do Senado n9 133, de 1985-

Complementar, de autoria do Senador Cid Sampaio, que 
promove a remissão dos débitos fisCais e parafiscais das 
empresas e dá participação aos trabalhadores das mes
mas. 

Sessão: 30-6-86 {extraordinária) 
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 

t5, de 1986 (n"' 4.645/84, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as condições de trabalho, carga horária, salário e 
área de atuação dos assistentes sociais.---

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto di Lei do Senado n9 200, de 1985,- de auto

ria do Senador Carlos Alberto, que autoria o Poder Exe
cutivo a reestruturar o Fundo Nacional de Desenvolvi
n:'ento da Educação (FNDE) e adotar outras providê~n
cJas. 

Sessão:_ 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~' 128, de 1985, de auto

ria do Senador Nivaldo Machado, que altera a redação 
do item IV do artigo 17 da Lei n~' 4.506, -de 30 de no
vembro de 1964, e dá outras providências. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 

Projetos Aprovados e Enviados à Comissão de Redação 

-Projeto de Lei do Senado n9 242, de 1984, de auto
ria do Senador João Lobo, que dá nova redação ao art. 
7~" da Lei n~' 5.692, de li de agosto de 1971, que fixa as 
diretrizes e bases para o ensino de }9 e 2~> graus. 

Sessão: 4-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 176, de 1983, de auto

ria do Senador Hélio Gueiros, que estabelece a garantia 
de estabilidade para todos os empregados. 

Sessão: 18-6-86 
- Projeto de Lei do Senado n9 372, de 1981, de auto

ria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositi
vos da vigente legislação previdenciária, para o fim de 
assegurar também ao marido viúvo o direito ao benefi
cio da pensão, 

Sessão: 26-6~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~> 35, de 1982, de autoria 

do Senador Itamar Franco, que institui comissão para 
coibir o uso indevido do poder econômico ou da estru
tura administrativa no processo eleitoral. 

SeSsão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n"' 78, de 1983, de autoria 

do Senador Jorge Kalume, que estabelece obrigatorie
dade de seguro de crédito para as operaç-ões que indica. 

Sessão: 30-6-86. 
-Projeto de Lei do Senado n~> 270, de 1985, de auto~ 

fia do Senador Nelson Carneiro, que estende aos inte
grantes da Categoria Funcional de Agente de Defesa 
Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
-~lorestal, a gratificação instituída pelo Decreto-lei n~" 
1.714, de 21 de novembro de 1979, e dá outras providên
cias. 

seSsão: 30-6~86 (eXtraordinária) 
-PrOjeto de Lei do Senado n~' 111, de 1982, de auto

ria do Senador Itamar Franco, que assegura aos passa
geiros de aeronave ressarcimento integral dos danos de
correntes de acidente quando decorrer culpa grave do 
transportador, 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
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Projetas Aprovados em Primeiro Turno 
-Projeto de Lei dQ Senado n~" 58, de 1983, de autoria 

do Senador Murilo Badaró, que dispõe sobre cobrança 
de multa pelas concessionárias de serviço público. 

Sessão: 25-6-86 (extraordinãria) 
-Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1981, de auto

ria do Senador Humberto Lucena, que modifica disposi
tivo da vigente Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 26-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1981, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que altera e revoga dis
positivos na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei 
n9 5.889, de 8 de junho de 1973, para o fim de unificar a 
prescrição no direito do trabalho. 

Sessão: 26·6:86 . 
-Projeto de Lei do Senado n913, de 1983, de autoria 

do Senador Gastão MUller, que dispõe sobre a obrigato
riedade de construção, reconstrução ou montagem de 
teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção ou 
demolição da unidade existente. 

Sessão: ·26-6-86 (extraordinária)--
-Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1~83, de autoria 

do Senador Afonso Camargo, que dispõe sobre o tempo 
de duração da conservação de produtos alimentícios in
dustrializados e dá outras providências. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei cio Senado n9 285, de 1~83, de __ auto

ria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que ampa
ra os trabalhadores rurais no caso de acidente de traba
lho. 

Sessão: 30-6-86 
- Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1984, de autoria 

do Senador Itamar Franco, que altera a redação do art. 
, 66, da Lei n94,728, de 14 de julho de 1965, que disciplina 
o institutO ãii alienação fiduciãria, assegurando ao deve
dor, em qualquer hipótese, a efetiva propriedade do bem 
dado em garantia. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 166, de 1984, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivo à Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código 
Nacional de Trânsito) 

Sessão: 30-6-86 
- Projeto de Lei do Senado n9 203, de 1984, de auto-

1 ria do Senador Jutahy Magalhães, que modifica os arts. 
391 e 394 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, 
que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 30~6~86 
-Projeto de Lei do Senado n~' 214, de 1984, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivo ao Decreto-lei n9 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei 
de Falências), com vistas a criar a figura do síndico ou 
depositário para o período imediatamente posterior ao 
pedido, antes que ocorra a sentença de concessão. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 362, de 1979, de auto

ria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositívo 
da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de 1979. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n967, de 1981, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, que acrescenta dispositi
vo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 30-6-86 ( extraordinãria) 
-Projeto de Lei do Senado n9 323, de 1981, de auto

ria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta dispo
sitivo à Consolidação das Leis do Trabalho, elevando o 
valor da alçada para efeito de admissão de recurso ordi
nário. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei do Senado n~' 28, de I 983, de autoria 

do Senador Gastão MUller, que considera, para fins de 
comemoração nacional, a data de 10 de dezembro como 
o. ... Dia da Declaração Universal dos Direitos Huma
nos", e dá outras providências. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 217, de 1983, de auto

ria do Senador Mauro Borges, que altera a Lei n9 6.576, 
de 30 de setembro de 1978, que dispõe sobre a proibição 
do abate de açaizeiro, para o fim de tornar- abrangida 
por sua proteção a palmeira de babaçu, na forma que es
pecifica. 

Sessão: 30-6-86-(extraordiriária) 
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-Projeto de Lei do Senado n9 74, de 1981, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração 
na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 30~6-86 (extraordinária) 
-PrOjeto de Lei da Câmara n·9 31, de 1986 (n9 

7.596/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação de 
cargos nos Ofícios Judiciais da JustiÇa do Distrito Fede
ral e dá outras providências. 

Sessão: 30~6-86 (extraordinária) 

Projetas Rejeitados e Encaminhados ao Arquivo 
:.:.:.:. Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1981 (n9 

816/79, na Casa de origem), que dâ nova redação ao art. 
110 da Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Códi
go Nacional de Trânsito, determinando o pagamento, 
pelo infrator, de multa de trânsito de sua responsabili
dade. 

Sessão: 4-6-86 
·-PrOjeto-de lei da-Câmara n9 71, de 1981 (n9 81/79, 

na Casa de origem), que modifica a red8.ção do caput do 
art. 79 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, que insti
tui o sistema financeiro para-aquisição da casa própria. 

Sessão: 4~6-86 
- Projeto de Lei da Câmara n9 85,- de 198 f (n9 

3.652/80, na Casa de origem), que altera dispositivos da 
Lei n9 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo sobre os 
Conselhos Federal e Regionais de Economia. 

Sessão: 4-6-86 
-Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1979 (n9 

3,923/77, na Casa de origem), que especifica condições 
para inscrição e registro de embarcações. 

Sessão: 4-6-86 
-Projeto de Lei da Câmara n9 196, de 1984 (n9 

2.736/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a alie
nação de imóveis pertencentes aos municipios e dá ou
tras providências. 

Sessão: 4-6-86 
-Projeto de Leí do Senado n9 158, de 1984, de auto

r~a do Senador Nelson Carneiro, que introduz modifi
cações na Lei n9 I. 711, de 28 de outubro de )952 (Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis), estabelecendo 
que a gratificação adicional de tempo de serviço seja 
paga em anuênios. 

Sessão: 18-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1985, de auto

ria do Senador Carlos Alberto, que estende ao emprega
do doméstico, o direito ao Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço. 

Sessão: 18-6-86 
-Projeto de Lei do Senado nQ 329, de_l985, de auto

ria do Senador Nivaldo Machado, que dispõe sobre a 
progressão vertical dos integrantes da carreira de magis
tério superior nas Instituições de Ensino Superior- Fede
rais. 

Sessão: 18-6-86 
- Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1984, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que revoga dispositivo da 
legislação orgânica da Previdência Social (Lei n9 3.807, 
de 26~8-60), que proíbe ao pensionista do sexo feminino 
continuar recebendo a pensão quando volte a se casar. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1985, de auto

ria do Senador Gaivão Modesto, que institui o Dia Na
cional de Jejum e Oração. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Sena_do n9_198, de 1985, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a ex
tensão, aos servidores que especifica, da gratificação do 
Decreto-lei nQ 1.714, de 21 de novembro de 1979. 

Sessão: 30-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 238, de 1983, de auto

ria do Senador Mário Maia, que institui o Dia Nacional 
das vítimas dos torpedeamentos dos navios brasileiros 
durante a II grande Guerra, a ser comemorado anual
mente a 14 de fevereiro, e dâ outras providências. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado·n9 208, de 1983, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, q1,1e altera a redação do 
art. 130, caput, da CLT. 

Sessão: 30~6-86 (extraordinária) 
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-Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1983, de auto~ 
ria do' Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a exi
gência a ser observada pelos estabelecimentos que co
mercializam carnes e outros produtos alimentícios pe
recíveís de origem animal. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n965, de 1983, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que introduz dispositivos 
na Lei n~' 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe 
sobre a profissão de empregado doméstico. 

Sessão: 30-6-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1982, de3utoria 

do Senador Jorge Kalume, que prorroga por dois anos a 
validade do concurso de Fiscal de Contribuições Previ
denciárias. 

Sessão: 30-6~86 (extraordinária) 
Projetos Prejudicados e Encaminhados ao Arquivo 

-Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1985, de auto
ria do Senador Jorge Ka1ume, que revoga disposição do 
Decreto~lei n9 1.910, de 29 de dezembrO de 1981. 

sessãõ: 4-6-86 
-:Projeto de Lei do Senado n9 211, de 1983, de auto

ria do Senador Henrique Santillo, que revoga o 
Decreto~Iei n9 1.541, de 14 de abril de 1977. 

Sessão: 18-6-86 
Projetos Arquivados, nos Termos do Artigo 278 do Regi
mento Interno 

- Projeto de Lei da Câmara n9 70, de 1983 (n9 
4.470/81, na Casa de origem), que revoga o art. 47 do 
Decreto-lei n~' 3.688, de 3 de outubro de 1941- Lei das 
Cont 

Sessão: 03-6-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1982, de autoria 

do Senador Itamar Franco, que dá nova redação ao art. 
601 do Código de Processo CiviL 

Sessão: l 0-6-86 
-Projeto de Lei do Senado n9 269, de 1985, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, que prevê a desti
nação do produto líquido da arrecadação de dois testes 
anuais da Loteria Esportiva Federal para a implan
tação, c-o-nservação ou reforma dos campos de treina
mentos ou competição dos clubes, dos estádios munici~ 
pais ou estaduais. 

Sessão: 18~6~86 

Projeto Arquivado, nos Termos do Artigo 280 do Regi
mento Interno 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1985, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre 
dotação financeira ao Fundo Assistencial do Instituto 
de Previdência dos Congressistas - IPC. 

Sessão: 18-6-86 (extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 
-Mensagem n9 275, de 1985 (n~' 567/85, na origem), 

de 12 de novembro de 1985, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do nome do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos 
Barbosa, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto.à República do Zaire. 

Sessão: 18~6~86 (Ç:~traordinária) 
-Mensagem n~' 79, de -19_ª6 (n~' 82/86, na origem), de 

7 de abril de 1986, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do 
nome do Senhor Paulo Dyrceu Pinheiro, Embaixador 
do Brasil junto à República Popular de Angola, para, 
cumulativamente, exercer a função de embaixador do 
Brasil junto à República Democrática do São Tomé e 
Prfncipe. 

Sessão: 18~6~86 (extraordinãria) 
-Mensagem n9 91, de 1986 (n9 98/86, na origem), de 

16 de abril de 1986, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado_ a escolha 
do nome do Senhor Affonso Arinos de Mello Franco, 
Embaixador do Brasil junto à Santa Sé, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à Ordem Soberana e Militar de Malta. 

Sessão: 18-6-86 (extraordinária) 
-Mensagem n9 206, de 1986 (n9 276/86, na origem), 

de 23 de junho de 1986, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha 
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do nome do Doutor Geraldo Andrade Fonteles, Procu
rador da República de Primeira Categoria, no exercício 
das funções de Subprocurador-Geral da República, 
para o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recur
sos, na vaga destinada a membro do Ministério Público, 
decorrente da aposentadoria do Ministro Hélio Pinheiro 
da Silva. 
Requerimento declarado insubsistente e enviado ao arqui
vo 

-Requerimento n"' !52, de 1986, de autoria do Sena
dor Helvídio Nunes, de 19 de junho de 1986, que requer 
a prorrogação, por 120 (cento_ e vinte) dias, do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Reso
lução n"' 13, de 1983, destinada a investigar a persistên
cia da pobreza absoluta do Nordeste. 

Sessão: 24-6-86. 

CONSELHO OE SUPERVISÃO 
DO PROOASEN 

Ata da 67' Reunião 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecen
tos e oitenta e seis, às oito horas, na sala de reuniões da 
Diretoria Geral do Senado Federal, reúne-se o Conselho 
de Supervjsão do PRODASEN, sob a Presidência do 
Exm9 Sr. Senador Enêas Faria. Presentes os Conselhei
ros Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Vice-Presidente 
deste Conselho, Dr. Jaime Luiz Colares, Dr. Yamil e 
Sousa Outra, Dr. Caio Torres e Dr. Sinval Senrã Mar
tins Júnior, Diretor-Executivo do PRODASEN, etn 
exercício. Tambêm presente, a convite do Senhor Presi
dente, Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretor da Divisão 
Administrativa e Financeira do PRODASEN. Iniciando 
a reunião, o Sr. Presidente dispensa a leitura da Ata da 
66' Reunião, por ter sido distribuída com antecedência 
aos Senhores Conselheiros, os quais a aprovam por una
nimidade. Prosseguindo, coloca-se em apreciação o se
gundo item da pauta, processo PD-0296/86-4 que trata 
da solicitação de isenção de dêbito do Partido Democrá
tico Trabalhista (PDT). O Senhor Presidente designa o 
Conselheiro Yamil e Sousa Dt.itra para emitir parecer 
sobre a matêria. Em seguida, passa-se ao terceiro item 
da pauta, relativo ao processo PD-0245/86-0 que ti-ata 
do pedido de autorização para celebração de convênio 
entre a Empresa Brasileira de Notícias (EBN) e o PRO
DASEN. O Sr. Presidente designa o Conselheiro Caio 
Torres para relatar a matéria. Em seguida, apredã-se o 
quarto item da pauta, processo PD~~64f78-3, que trata 
dos Convênios entre o PRODASEN e o MinistéiiÕ da 
Justiça e entre a Fundação Petrônio Portella e o PROw 
DAS EN. O Sr. Presidente designa o Conselheirà Yamil 
e Sousa Outra, para relatar _a matéria. Prosseguindo, 
passa-se ao quinto item da pauta:-Processo PD-0205/86-
?, relativo ao pedido de autorização para celebração de 
convênio entre o Partido da Frente Liberal (PFL) e o 
PRODASEN. O Senhor Presidente designa o Conse
lheiro Yamil e Sousa Outra rel~tor da matêria. Passa-se, 
a seguir, ao sexto item da pauta, processo PD-0305/80-
2, que trata do convênio entre a Assembléia Legislativa 
do Paraná, Cia. de Processamento de Dados do Paraná 
- CELEPAR e o Senado Federal, referente à soliciw 
tação de autorização de inclusão da Procuradoria Geral 
da Justiça do Paraná e da Cia. Paranaense de Energia
COPEL, no convênio tripartitC.--0 CoD.SelhO~ ãPós mi
nuciosa exposição do Sr. Diretor-Executivo do PROw 
DAS EN e amplo debate da matêria, aprova, por unaniw 
midade, o pedido e determina que se faça gestões junto à 
Assemblêia Legislativa do Estado do Paraná e a CELE
PAR, para que aquelas instituições regularizem a si
tuação junto ao PRODASEN,--ilos termos do Convênio 
sob pena de denúncia do mesmo. Prosseguindo, passa-se 
ao sétimo item da pauta, processo PD~0149/78-9, relati
vo ao convênio entre a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, Cia. de Processame-nto de dcidós do Estad-O de 
Minas Gerais- PRODENGE e o Senado Federal, que 
trata da solicitação de ãutõrização para inclusão, no 
convênio, das seguintes instituições: Departamento de 
Estradas de Rodagem - PER, Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, Procuradoria Geral do Estado, 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, Polí
cia Militar do Estado de Minas Gerais, Cãmara-Muilici
pal de Belo Horizonte, Telecomunicações de Minas Ge-
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rais - TELEMIG, Assessoria Têcnico-Consultiva da 
Secretaria de Estado do Governo e Coordenação Políti
ca do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de 
Minas Gerais e Associação Comercial de Minas Gerais. 
O Conselho de Supervisão, após exposição circunstanw 
ciada da matêria, por parte do Sr. Diretor-Executivo do 
PRODASEN e amplamente debatido o assunto, aprow 
va, por unanimidade, o pedido, excetuando, entretanto, 
a inclusão no convênio da Associação Comercial de Mi
nas Gerais a exemplo da decisão tomada, por unanimi
dade, na 63' Reunião deste Conselho, do dia 13-11-85, 
relacionada com idêntico pedido da Associação Comer
cial do Estado de São Paulo. O Conselho determina, 
ainda, que a exemplo da decisão tomada em relação ao 
convênio trípartite _entre a Assembléi!l Legislativa doEs
tado do Paraná, Cia. de Processamento de Dados do Pa~ 
raná - CELEPAR e o Senado Federal, se façam ges
tões junto àquelas instituições para que regularizem a si
tuação junto ao PRODASEN, nos termos do convênio, 
sob pena de denúncia do mesmo. Prosseguindo, passa-se 
ao oitavo item da pauta, CT-DEX/SENw225/86, que 
trata do Plano Piloto de Atendimento a Escritórios Re
gionaiS do-s Senhores Senadores. b Serihor Presidente 
designa o Conselheiro Caio Torres para relatar a ma
téria. Em seguida, passa-se ao nono item da pauta, rela
tivo à ct-ÓEX/SEN-230/86, que trata da soliCitação 
de isenção de pagamento de serviço prestado à U niversi
d~de de Brasília - UnB. ~p~s exposição do assunto 
pelo Senhor Diretor-Executivo do PRODASEN e deba
tido; pelos presentes, o Conselho aprova, por unariimi
dade, em caráter excepcional e determina ser esta a últi
ma oportunidade de isenção para este tipo de serviço. A 
pútir desta: data, deverá ser firmado convênio entre 
aquela Universidade e o PRODASEN de forma a iegu
lamentar a prestação desses serviços. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião. E, 
para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária 
do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata _que, 
após aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e 
demais membros do Conselho. Brasília, 26 de junho de 
1986. - Senador Enéas Faria, Presidente do Conselho 
de Supervisão do PRODASEN ....,.... Lourival Zagonel dos 
SantOS, Vice-Presidente- Jaime Luiz Colares, Conse
lheiro- Yamil e Sousa Outra, Conselheiro- Caio Tor~ 
res, Conselheiro - Sinval Senra Martins Júnior, 
Diretor-Executivo do PRODASEN, em exercício. 

-Ata da 118' Reuniio 

Às dezessCte horas do dia vinte e três do mês de junho 
~o ano de mil novecentos e oitenta e s1;:is, na sala de reu
niõ~ do Conselho de Supervisão do CEG RAF, sob a 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Enêas 
Faria, Primeiro-Secretário do Senado Federal e Presi
dente do Conselho de Supervisão do CEGRAF e pre
sente os Conselheiros Lourival Zagonel dos Santos, Vi
cente Sebastião de Oliveira, Marcos Vieira, Leornaido 
Gomes de Can:alho Leite Neto e Jos~ Lucena Pantas 
reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Grãfic~ 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos o Senhor Pre
sidente, Senador Enéas Faria, colocou em discussão a 
Ata da 117' reunião realizada em cinco de junho, deste 
ano, distribUída anteriormente para apreciaçã.o dos se
nhores Conselheiros. Após debate a mesma foi aprova
da, devendo ser encaminhada à Subsecretaria da Ata do 
Senado Federal para publicação no Diário do Congresso 
Nacional. Passando~se ao segundo item da pauta, o Se
nhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro 
Marcos Vieira que apresentou parecer sobre o processo 
n9 0095/86-CEGRAF, referente à proposta de concor
rência, e respectiva minuta do Edital, para aquísição de 
duas máquimas impressoras bicolores, formato folha in
teira, com reversão para impressão frente e verso. Em 

-seu parecer, o Conselheiro recomendou que se proceda 
no texto da minuta do Edita! a substituição da expressão 
.. concorrência pública", mencionada algumas y~~s. por 
simplesmente .. "concorrência''. Finalizando o parecer, 
disse que;, ''a) se existe disponibilidade de recursos; b) se 
o relatório do grupo técnico do CEG RAF, de reconhe
cida competência, sugere a aquisição das impressoras 
com sistema reversível, para melhorar a produção e 
atender a demanda de impressões, em preto e branco e 
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em cores; e c) se a minuta do Edital está de acordo com a 
legislação em vigor, nada mais resta a este Conselho, a 
não ser autorizar a dc_llagração do presente processo lici~ 
tat6ri_o par.a a aquisição das referidas máquinas bico la
res, coníorine especificação contida no Capítulo I, do 
anexo da mínuta do Edital em exame". Logo após, a 
matêria foi colocada em discussão, sendo amplamente 
apreciada por todos os presentes e ao final, com a apre~ 
vação unânime do parecer foi autorizada a realização do 
pro_cesso licitat6rio. A seguir, o Senhor Presidente, Se
nador Enéas Faria, passou a palavra ao Conselheiro Vi
cente Sebastião de Oliveira, que _apresentou parecer 
sobre o processo n9 0669 /86-CEG RAF, referente ao Ba
lanço Anual do CEGRAF, com seus respectivos de
monstrativos contâbeis. Em seu parecer o Conselheiro 
diz qu~. "o Balanço apresentado, assim como os demais 
demonstrativos legais, constituem a consolidaçã.o dos 
balancetes trimestrais já examinados e aprovaO.os pelo 
Conselho de Supervisão do CEGRAF, conforme publi
cação das Atas desse Conselho no Diário do Congresso 
Nacional, cujas cópias vão anexas ao processo que enca
minha a prestação de contas. É oportuno salientar que 
os citados balancetes trimestrais, já aprovados, foram 
por mim relatados e em todos eles, suportados nos pare
"Ceres da Auditoria Interna do CEGRAF, da Auditoria 
do Senado Federal e dos elementos e evidências que os 
acompanhavam, recomendei suas aprovações. A presen
te prestação de contas vem acompanhada, também, de 
parecer da Auditoria Interna do CEG RAF, assim como 
de relatório e certificado da Auditoria do Senado Fede
ral." Após o têrmino do parecer, a matéria foi colocada 
em discussão, sendo apreciada p~los presentes, receben
do, a seguir, aprovação por unanimídade de votos. 
Passando-se ao quarto item da pauta, o Senhor Presi
dente passou a palavra ao Conselheiro Marcos Vieira 
que apresentou parecer sobre o processo número 
0934/86-CEG RAF, referente ao pagamento do Prêmio 
de Produtividade aos ocupantes de empregos de Direção 
e Assessoramento Superiores do CEGRAF. Iniciando 
seu parecer, o Conselheiro esclareceu aos demais 
membros que o presente processo estava retornando ao 
Conselho para nova apreciação da matéria, consideran
do o reexame adotado pela Administração do CE
GRAF, após sua passagem por este Conselho, na 116• 
reunião. Em seu parecer, diz o Conselheiro que_ .. a ma
téria recebeu novo parecer da Assessoria Jurídica, que 
apreciou com precisão os novos aspectos levantados, re
sumidos aos seguintes pontos: a) Pagamento da gratifi
cação de_ nfvel superior aos titulares de empregos DAS 
no CEGRAF, aplicando norma regulamentar e legal vi
gente; b) reconhecimento do direito à percepção do Prê
mio de Produtividade pelos servidores ocupantes de em
pregos DAS que são titulares de empregos efetivos no 
Quadro de Pessoal do CEGRAF; c) extinção do paga
mento dã- vantagem Prêmio de Produtividade aos ocu
pantes de emprego DAS que vinha sendo feito desde 
1979, de modo não claramente harmonizado com a nor
ma contida no AtSJ n9 21/79, da Comissão Diretora; 
d) e, finalnlente, estabelecimento do princípio da pari
dade de remunerações entre os ocupantes de empregos 
DAS do CEGRAF e os ocupantes de cargo, funções ou 
empregos de mesma natureza e nível, do Quadro do Se
nado Federal, de forma a que a remuneração destes últi
mos constitua o teta para a remuneração dos ocupantes 
de empregos DAS çio CEGRAF". Finalizando-o pare
cer, o Conselheiro conclui que. "à luz do que consta do 
processo e complementando o parecer anterior, por nós 
emitido, opinamos favoravelmente à aprovação de norw 
ma do Conselho de Supervisão, regulamentando a ma
téria, segundo as disposições contidas nos A tos números 
01/85 e21j79, da Comissão Diretora, nos termos da mi
nuta elaborada e proposta pela Assessoria Jurfdica". 
Logo após_, o Senhor Presidente, Sena9-or Enéas Fari<J., 
·colocou a: matêria em discussão, sendo a mesma exausti
vamente discutida pelos presentes e cm seguida, coloca a 
mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade, 
devendo o mencionado Ato regulamentador, após ser 
assinado pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros, 
ser encaminhado à publicação. Nada mais havendo a 
tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presi
dente, Senador Enêas Faria, declara encerrados os tra
balhos e para constar eu, Maur[cio Silva, Secretário des-
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te Conselho de Supervisão, lavrei a presenle Ata que. 
depois de lida e aprovada, serã assinada pelo Presidente 
e demais Conselheiros. Brasília 26" de junho de 1986. -
Senador Enéas Faria, Presidente - Lourival Zagonel 
dos Santos, V ice-Presidente- Marcos Vieira, Membro 
-Vicente Sebastião de Oliveira, Membro- Leornardo 
G. de C. Leite Neto, Membro. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 9' Reunião Ordinária, realizada em 12 de junho 
de 1986. 

Aos doze dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e oitenta e seis, às onze horas, sob a presidência 
do Senhor Senador Nelson Carneiro e com a presença 
dos Senhores Conselheiros Deputados Raul Bernardo, 
Raymundo Urban.o, Nilson Gibson e Francisco Studart 
e Senhor Luiz do Nascimento Monteiro, reúne-se, ordi
nariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de 
PreVidêncfa dos Congressistas-IPC, a fim de tratár de 
assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião an
terior,o Senhor Presidente inicia os trabalhos, cientifi
cando aos presentes que o pecúlio recolhido dos parla
mentares pelo falecimento do ex-parlamentar Darcilio 
Ayres Raunheitti, ocorrido em 12-2-86, encontra-se à 
disposiçã-o dos beneficiários Jecy Leal da Silva Rau
nheitti, viúva e José Alexandre Raunheitti, filho. O va
lor arrecadado atingiu a soma de CzS 205.272,32 (du
zentos e cinco mil duzentos e setenta e dois cruzados e 
trinta e dois centavos), cabendo a cada um a importân
cia de Czlll7.148,24 (cento e dezessete mil cento e qua
renta e oito cruzados e vin_te e quatro centavos). Em 
pauta o Processo n9 101/86, interessada a Ass-ociação 
dos Servidores do Tribunal de Contas do Distrito Fede
ral, visando integrar seus associados ao quadro de segu
rados facultativos deste Instituto, alegando que o Tribu
nal de Contas do DF, com o advento da Carta Polftica 
de 1967 e, posteriormente, com a Emenda Constitucio:' 
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nal n"' I j69, passou a ser vinculado ao Poder Legislativo 
como órgão auxiliar do Senado Federal. Distribuído ao 

---Senhor Conselheiro Deputado Francisco Studart, en
tendeu ele que o Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, Resolução n.,. 57 f76, em seu artigo 19 reza 
que são seus órgãos supervisionados o Centro de Infor
mática e Processamento de Dados- PRODASEN e o 
Centro Gráfico- CEGRAF, e o único Vínculo legal do 
Tribunal de Contas do DF é o de auxiliá-lo em matéria 
específica, quando solicitado, não se caracterizando 
como órgão supervisionado pelo Senado Federal. Sendo 
assim, concluiu pelo não acolhimento da pretensão. O 
Senhor Presidente submeteu o parecer à apreciação, sen
do aprovado por unanimidade o indeferimento do re
querido. A seguir, foi dada a palavra ao Senhor Conse
lheiro Raul Bernardo que procedeu à leitura do parecer 
do Senhor Consultor-Jurídico a respeito dos descontos 
das contribuições dos funcionários que ocupam cargos 
de DAS. Em extenso relatório, foram definidas as conM 
ceituações de cargo efetivo e cargo em comissão, para 
derimir as questões levantadas pelo Departamento de 
Finanças e de Controle Interno da Câmara dos D_eputa
dos, que deu origem ao Processo n9 23.480/85. Con
cluindo, o nobre Conselheiro adotou as considerações 
emitidas no referido parecer, opinando fossem tomadas 
as seguintes providências: l - dar aos detentores dos 
cargos de DAS, associados do IPC, a oportunidade de 
optarem pelo desconto das contribuições sobre o citac!o 
cargo, ou voltarem ao desconto sobre os cargos efetivos. 
No primeiro caso, ap1icando-se correção monetária na 
diferença apurada desde a data da nomeação até 28-2-
86, cujo recolhimento serã de U!Jla s_ó vez,_ e no segundo, 
restituindo-se a parcela descontada a maior desde ou
tubro de 1985; 2- Oficiar-se à Câmar·a dos Deputados 
para consultá-la sobre o recolhimento da parte patronal 
daqueles que optarem pela incidência dos descontos 
sobre o cargo em comissão, tratando-se da parte patro
nal relativa a exercícios anteriores. A matéria foi coloca
da em discussão e não havendo voto em contrário, foi 
aprovado o parecer, voltando o Processo à DiretoriaM 
Executiva para as providências ali contidas. Em seqüênM 
cia, foram relatados os seguintes processo~: - a) de 
auxílio-doença: a Angela Beatriz Machado Ribeiro e 
Lúcia Santos Tomelin, ambos com pareceres favoráveis 
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do Senhor Conselheiro Deputado Nilson Gibson; a Ana 
Amélia Bezerra Bandeira de Mello c Paulo Castro Ri
beiro, com pareceres favoráveis do Senhor Conselheiro 
Deputado Francisco Studart; a V alter Ferreira, Odulfo 
Vieira Domingues e Emival Ramos Caiado, com parece
res favoráveis do Senhor Conselheiro Deputado Raul 
Bernardo; - b) de concessão de pensão: a Raimunda 
Olga Monte Barroso, Ivonne Vellez e Alfeu Magalhães 
Mendonça, todos com pareceres favoráveis do Senhor 
Conselheiro Deputado Raul Bernardo. Colocados em 
discussão, foram aprovados por unanimidade. Em con
tinuação, foram ainda apreciados e igualmente aprova
dos os processos de inscrição dos seguintes segurados fa
cult~tivos: Aluisio Garcia, Amélia Maria das Graças 
Sousa Nascimento, Antonio Jaci Outra Porto, Antonio 
Tadeu dos Santos Menezes, Celeste Diniz França, Co
riolano Pinheiro Lima Filho; Divercina de Freitas Lima, 
Geraldo de Morais Rodrigues, Gilza Mara Gasparetto 
Camargo, Helba Marina Botelho da Silva, Hermann 
Romeu Nunes, Ivone da Cunha, João Batista Rodri
gues, João Paixão de Lima, Jorge Fernandes da Silva, 
José Correia Lima, José Eustãquio de Andrade, Jos~ 
Guilherme da Silva, José Humberto Porto, José Otávio 
Praxedes da Silva, Josefa Flor de Melo, José Wander
berg de Moura, Josimar Ferreira da Fonseca, Juracy Al
ves Coelho, Kenneth Soares de Sousa e Silva, Maria 
Amélia de Brito Salviano, Maria Auxiliadora Montene
gro Studart, Maria do Socorro Carvalho Barbosa AI· 
meida Ramos, Maria do Socorro Silva, Maria Eloisa 
dos Santos, Maria Goretti Diniz de Carvalho, Maria 
Madalena Leal de Barros, Maria Olimpia j[me·nez de AI-' 
meida, Maria Pereira de Souza Alves, Maria Tereza V a~ 
lença Fiuza Lima, Odilon Bezerra Leite, Pedro Calza, 
Primitivo de Oliveira Filho, Richard Jorge Alberto GarM 
cia Posse, Raimundo Nonato Barbosa Ciríaco, Regina 
Coeli do Nascimento Vale, Rômulo Lima Câmara, Ro
naldo Fernando Alves Mendes, Ruth Evan Medina Fi
gueiredo, Suely Costa, Valdinea Maria Roc~a. Zildene 
Moreira da Silva e Zelia Maria Martins Carneiro. Nada 
mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às doze ho
ras e trinta minutos. E, para constar, eu, Zilda Neves de 
Carvalho, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Nelson Carneiro. 



DIÁRIO 
ANO .XLI - N• 81 

1- ATA DA 146•SESSÃO, EM 5DEAGOSTO 
DE 1986 . 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para função cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência; 

- N~ 256/86 (n'~ 380/86,, na origem), referente a 
escolha do Sr. italo Zappa, Ministro de Primeirã 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cuba. --

- N9 257/86 (n'l 381/86, na ori8effi), relerente a 
escolha, do Sr. Victor José Silveira, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplom~ta, para ~xercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Turquia. 

- N~' 258/86 (n~' 387/86, na origem), de agradeci
mento de comunicações_ 

1.2.2- Oficio do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câinãrã. n~' 113/86 (n~' 69/83-, 
na Casa de origem), que assegura pensão vitalícia aos 
excepcionais, a partir dos 21 anos de idade, no valor 
de 1 salário míníino, alterando a Lei n'>' 6.179, de 11 
de dezembro de 1974, que ampara os idosos e inváli
dos. 

- Projeto de Lei da Câmara n'>' 114/86 (nl' 
2.036/83, na Casa de origem), que cria o Polígono 
Castanheiro da Amazônia e dã outras providênciaS. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 115/86 (n~' 
2.237/83, na Casa de origem), que autoriza a criação 
da Fundação Universidade de Uruguaiana, e dá ou
tras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 116/86 (Õ.9 
7.129(86, na Casa de origem), que autoriza o Gover
no do Distrito Federal a constituir uma Fundação 
com a finalidade de amparar o trabalhador prCso, e 
dã outras providências. 
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- Projeto de Lei da Câmara nl' 117 (86 _ (n~' 
6.703/82, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
profissão de Barbeiro e Cabeleireiro e define o seu 
exercido._ 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 118/86-
Complementar (n9 138 /80-Complementar na Casa de 
origem), que introduz alterações na Lei Complemen
tar n~' 35, de 14 de março de 1979-:- Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. 

- Projet()_ de Lei da Câmara n'>' 119 J86 (n~' 
2.504/83, na Casa de origem), que dispõe sobre o se
gu~o de acidentes do trabalho destinado ao trabalha
dor rural, a cargo da previdência social. 

- Projeto de Lei d-a Câmara nl' 120{86 (n9 
6.631/85, na Casa de origem), que autoriza o P~der 
Executivo a criar uma Escola Técnica Agrícola no 
Município de Quixeramobim, no Estado do Ceará. 

- Projeto de Lei da Câmara fl'1 121/86 (n~' 
3.082/80, na Casa de origem), que altera a Lei fl'1 

4.13 ~. de 3 de setembro de 1962, modificada pela Lei 
n~' 4.390, de 29 de agosto de 1964, que institui a fisca
lização democrãtica das empresas de capital estran
geiro mediante a obrigatoriedade de divulgação- de 
dados e dã outras providências. 

1.2.3 - Comunica~ão da Presidência 

- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nl' 116/86, lido no Expediente. 

1.2.4 - Requerimento 

N9 268/8"6, do-Sr. Senador Roberto Campos, soli
citando licença por 30 dias para tratamento de saóde. 
Aprovado. 

1.2.5 - Comunicações da PreSidência 

---: _ Recebi~ento dos Requerimentos nl'~ -269 e 
270/86, dos Srs. Senadores João Calmon e Cid Sam
paio, respectivamente, solicitando autorização do Se
nado para integrar a comitiva oficial que acompa
nhará o Senhor Presidente da República em visita à 
Argentina, os quais foram autorizados pela Presidên
cia ad referendum do Plenãrio. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Defesa de pleito 
dos agricultores do Projet_o de Assentamento Dirigi
do- PAD, de Santa Luzia-AC. Instalação de uma 
Escola Técnica Federal na cidade Cruzeiro do Sul
A C. 

SENADOR HELV{DIO NUNES- Convenções 
partidãrias realizadas no último sábado no Estado do 
Piauí. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Aprovei
tamento dos servidores da Associação de Poupança 
do Nordeste nos quadros da Caixa Econômica Fede
ral. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' ~1/86 (n' 
7.596/8~. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação 
de cargos nos oficias judiciais da Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências. (Em regime de ur
gência.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 35/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de V~l.f?:ena (RO) a elevar em 
CrS 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros). 
Vota~ão adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n' 97/86, solicitando, nos termos 
do art. 195, ínciso 1 do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
nl' 80/84, que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n~' 160/86, solicitando, nos ter
mos- dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a constituição de uma Comissão 
Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tribu
tãria. Vota~ão adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CESAR CALS- Reivindicações da 
classe doS pescadores. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor·Geral do Senado_federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor. Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita do 
Ministro da Educação, Jorge Bornhausen, ao Estado 
de Sergipe. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da pró:xima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-~ATA DA 147• SESSÃO, EM 5 DE AGOSTO 
DE 1986 

2.1-ABERTURA 

2.2-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 28/83, que conside
ra, para fins de comemoração nacional, a data de I O 
de dezembro como o ~·oia da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos" e dá ~utras providências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Agosto de 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpressc sob a responsabilidade dq Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

Cz~ 92,00 

Cz$ 46.00 

Exemplar Avulso: Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Aprovado, em segundo turno. A ComiSsão de Re
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 87/83, que dispões 
sobre o tempo de duração da conservação de produ
tos alimentícios industrializados e dâ Outras· prOVi

-dências. Aprovado, em segundo turno. Ã Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 285/83, que conce
de amparo aos trabalhadores rurais no caso de aci
dente do trabalho. Aprovado, em segundo turno. À 
Comissão de Re.dação. 

2.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JA!SON BARRETO -Problema dos 
acidentes freqüentes na BR-101, nó trecho Biguaçu
São José e Palhoça, em Santa Catarina. 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da prôxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na 
sessão de 25.6.86. 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 146" Sessão em 5 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária,. da 4 7~ Legislatura 

Presidência dos Sr. José Fragel!i 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRE
SENTES OS SRSc SENADORES: 

Jorge K alume - Altevir Leal - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes 
- Cêsar Cais- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Alaor Coutinho 
- Luiz Viana- João Calmon - Amaral Peixoto -
Gastão MUller- Josê Fragelli- Enéas Faria- Jaison 
Barreto - Ivan Bonato - Arno Damiani - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. 
Havendo número .regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob_ a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
· b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de no
mes indicados para funçio cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência. 

MENSAGEM 
N• 256, de 1986 

(N9 380/86, na origem) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede

ral: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti

tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Italo Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor dO Brasil junto à República de Cuba, nos termos do 
parâgrafo 29 do artigo 24 do Decreto n9 91.658, de 18 de 
setembro de 1985. 

Os mêritos do Embaixador ltalo Zappa, que me indu
zírã.m a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores .. 

Brasilia, 4 de agos.to de 1986.- JOSlt SARNEY. 

Curriculum Vitae 

ITALO ZAPPA 

INFORMAÇÃO 

Itália (brasileiro de acordo com o art. 115,letra.."B", da 
Constituição de 1937), 30 de março de 1926. 
Filho de Santo Zappa e Julieta Fuoco Zappa. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, F~culdade de 
·-Direito, RJ. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952. 
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 19 de julho de 
~~ ~ 

Primeiro-Secretário, mereciniento, 30 de setembro de 
1961. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 de no
vembro de 1968. 
Ministro de Primeira Clas!ioe, merecimento, 9 de de
zembro de 1975. 
Chefe, substituto, da Divisão do Orçamento, 1953. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 
1953. 
Chefe, interino, da Seção de Organização, 1954. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos 
Internacionais, 1962. 
Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e Assun
tos Gerais, 1962. 
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1963. 
Chefe da Divisão de Orçamento, 1966/67. 
Chefe da Divisão da Organização dos Estados America
nos, 1967/68. 

.Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, 1969. 
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Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceania, 
1974(77. 

Genebra, Vice-Cônsul, 1955/56. 
Genebra, Cônsul-Adjunto, 1956/57. 
Washington, OEA, Segundo-Secretário, 1957/59. 
Buenos Aires, Segundo-SeCretário, 1960/61. 
Montevidêu, Primeiro-SecrCtário, 1963/64. 
Montevidéu, Chefe, Interino, do SEPRO, 1964. 
Lima, Primeiro-Secretário, 1964/65. 
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, _1970/73. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1970/74. 
Maputo, Embaixador, 1977/81. 
Pequim, Embaixador, 1982/86. 
V Período de Sessões da CEPAL, Petrópolis, 1953 
(membro). 

Â disposição do Presidente do Lfbano em visita ao Bra
sil, 1954. 

XVIII Conferência Internacional de Instrução Pública, 
Genebra, 1955 (membro). 
IX Reunião do GrUpo de Trabalho das -Partes Contra
tantes do GATT, para Problemas de Comércio de ·pro
dutos de Base, Genebra, 1955 (representante-suplente). 
XIX Conferência Internacional de Instrução Pública, 
Genebra, 1956 (observador). 
XXXIX Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho, Genebra 1956 (membro). 
Reunião do Coinite dO,:~ ... Vinte e Um", do CQriSe!ho da 
OEA, Washington, 1958 (rriembro). 
Grupo de Trabalho de Estudos de Regulamentação e 
Execução da Reforma do MRE, 1961 (membro). 
III Reunião do CIES, Lima, 1964 (membro). 
II Conferência Interiimericana Extraordinária, Rio de 
Janeiro, 1965 (membro). 

Reunião da Comissão Especial para a elaboração do an
'teprojeto de Reforma da Carta da OEA, Panamá, 1966 
(membro). 
III Conferência Interamericana Extraordinária, Buenos 
Aires, 1967 (membro). 

XI Reunião de Consulta dos Ministros das RelaÇões Ex
teriores dos Estados Membros da OEA, Punta dei Este, 
1967 (membro). 
Reunião dos Chefes de Estados AmericanoS, Punta dei 
Este, 1967 (membro). 
XI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Ex
teriores dos Estados Americanos, Wash~ngton, 1967 
(membro). 

I, II, III Períodos Extraordinários, e I di PC:rí6dos Ordi
nários de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 1973 
(delegado). 
XXVII Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1972 
(delegado-suplente). 
Sessões da Comissão Especial criada no III Período Or
dinário de Sessões da Assemblêia Geral da OEA, 1973 
(representante-suplente). , 

IV Período Ordinário de Sessões da Assemblêia Geral da 
OEA, Atlanta, 1974 (delegado). 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Orderil de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Brasil. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, Portugal. 
Ordem Nacional, Comendador, Costa do Marfim. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Japão. 
Ordem do Leão, Senegal. 
Ordem do Cedro, Grã-Oficial, Líban·o. 
O Embaixador !talo Zappa se encontra nesta data no 
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular da China. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de' 
1986. --Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departamento 
do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

MENSAGEM 
N• 257, de 1986 

(N9 381/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, ite!m III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Victor José Silveira, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Turquia, nos 
termos do parãgrafo 29 do artigSJ 24 do Decreto n9 
91.658, de 18 de setembro de 1985. 

Os méritos do Embaixador Victor José Silveira, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 4 de agosto de 1986. - JOSt SARNEY. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador Victor José Silveira 

Rio de Janeiro/RJ, 14 de maio de 1923. 
Filho de Paulo Mathias de Assis Silveira e 
Elsa de Cesãrio Alvim Silveira. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IR8r. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Diplomado pelo Instituto Superior de Estudos Brasilei
ros. 

Professor de Português do Instituto de Cultura, Buenos 
Aires, f95l. 

Cônsul de Terceira Classe, 20 de noVembro de 1948. 
Segundo-Secretário, merecimento, 17 de abril de 1954. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de setembro de 
1961. 

Conselheiro, título,. \2 de dezembro de 1966. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de janeiro 
de 1968. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16 de junho 
de 1982. 

Chefe, substituto, da Divisão Cultural, 1957/58. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1958/59. 
Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1967/69. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Europa Ocidental, 1969. 
Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1980/8~. 

Buenos Aires, Vice-Cônsul, 1951/52. 
Bonn, Terceiro-Secretário, 1953/54. 
Bonn, Segundo-Secretário, 1954/57. 
Dusseldorf, Encarregado, 1956. 
Lisboa, Segundo-Secretário, 1959/61. 
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1961/62. 
Bogotã, Primeiro-Secretário, 1962/66. 
Bogotá, Conselheiro, 1966/67. 
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966 e 1967. 
Montreal, Encarregado de Negócios, 1962, 1963, f964, 
1965, 1966 e 1967. 
Montreal, Cônsul-Geral, 1969(73. 
Damasco, Embaixador, 1973/80. 

Assistente de Pesquisas da CEPAL, do Departamento de 
Assuntos Económicos da ONU, 1949. 
Â_ disposição da Missão Especial de Israel às solenidades 
de posse do Presidente do Brasil, 1951. 
II Reunião do Conselho lnteramericano de Jurisconsul
tOs, Buenos Aifes, 1953 (membro): - -
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da 
Colômbia, 1962 (membro). 
III Conferência Interamericana de Ministro de Edu

. cação, Bogotá, 1963 (membro). 
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IV Perfodo de Sessões da Conferência da ALALC, Bo
gotá, 1964 (delegado-suplente). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 
do Colômbia, 1966 (membro). 
Representante do Ministério das Relações Exteriores no 
Conselho Federal de Entorpecentes, 1980/83.-
1 Reunião do Grupo de Cooperação Consular Brasil~ 
França, Caiena, 1981 (chefe). 
III Conferência das Partes d_o Acordo Sul-Americano 
sobre Entorpecentes e Psicotrópicos, Brasfiia, 1981 (dele
gado). 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-CrUZ, Brasil. 
Medalha do _Pacificador, Brasil. 
Medalha Laura MUller, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Prêmio Rio Branco, Medalha de Prata, CPCDJIRBr, 
Brasil. 

Ordem do Mérito, Grã-CruZ, República Árabe-da Sfria. 
Ordem do Império Britânico, Grande Oficial. 
Ordem de Dannebrog, Grande Oficial, Dinamarca. 
Ordem de Boyaca, Comendador, Colômbia. 
Ordem de Santo Olavo, Comendador, Noruega. 
Ordem do Mérito, Oficial, República Federal da Alema
nha. 
Ordem dO Mérito, Oficiai; Peru. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal. 

O Embaixador Victor José Silveira se encontra nesta 
data no exercício de suas funções de Chefe do Departa
mento de Assuntos Consulares. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1986. -Paulo Monteiro Lima, Chefe do 
Departamento do Pessoal. 

(À Comissao de Relações Exteriores) 

De agradecimento de comunicações: 
N11 258/86 (n9 387/86, na origem), de 4 do corrente, re

ferente à promulgação das Resoluções n9s 96, lO 1, 107, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132 e 133, de 1986. 

OFICIO 

Do Senhor 19-Secretário da Câmara dos Deputados, en
caminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 113, de 1986 

(N9 69/83, na Casa de origem) 

Assegura pensio vitaUcla aos excepcionais, a par
tir dos 21 (vinte e um) anos de idade, no valor de 1 (u
nia) vez o salário mínimo, alterando a Lei n9 6.179, de 
11 de dezembro de 1974, que ampara os idosos e ln
válidos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 

qu~ ... institui amparo previdenciârio para maiores de 70 
(setenta) anos de idade e para inválidos, e dâ outras pro
vidências", passa a vigorar acrescida de um artigo, a ser 
numerado como art. 89, na forma abaixo, renumerando
se os_demais: 

,. "AiC 89 Independente-de quaisquer Cxig@:ncias, 
os ·excepcionais, a partir de 21 (vinte e um) anos de 
idade, passam a perceber uma pensão vital.lcia, no 
valor equivalente a I (um) salário mínimo." 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta IJ.as receitas previstas no Decreto-lei 
n9 1.940, de 25 de maio de 1982, instituidor do Fundo de 
Investimento Social - FINSOCIAL. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário, 



2596 Quarta-feira -ô 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI W 6.179, 
DE II DE DEZEMBRO DE 1974_ 

Institui amparo prevldenciário para maiores de se
tenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1'>' Os maiores de 70 (setenta) ano-s de idade e os 
inválidos, definitivamente incapacitados para o traba
lho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade re
munerada não aufiram rendimento, sob qualquer forma, 
superior ao valor da renda mensal fixada no art. 2~', não 
sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigato
riamente e não tenham outro meio d_e prover ao próprio 
sustento, passam a ser amparados pela Previdência So
cial, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 

I - tenham sido filiados ao regime do INPS, em qual
quer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecuti
vos ou não, vindo ~t perder a qualidade de seg4rado; ou 
II- tenham exercido atividade remunerada atual

mente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, 
mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 
5 (cinco) anos, crinsecutívOS ou não; ou ainda 

III- tenham ingressado no regime do INPS, após 
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos be
nefícios regulamentares. 

Art. 2'~ As pessoas que se enquadrem em qualquer 
das situações previStas nos itens I a III, do art. 1 '~, terão 
direito a: 
I- renda mensal vitalícia, a cargo" do INPS ou do 

FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data 
da apresentação do requerimento e igual à metade do 
maior salârio mínimo vigente no País, arredondada para 
a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não po
dendo ultrapassar 60% (sessenta por centoy-do valor do 
salário míniriiO do local de _pagamento; 

II - assistência inêdica nos mesmos moldes da presta
da aos demais beneficiários da Previdência Social urbana 
ou rural, conforme o caso. 

§ I '1 A renda mensal de que trata este artigo não po
derá ser acumulada com qualquer tipo de beneficio con
cedido pela Previdência Social urbana ou rural, ou por 
outro regime, salvo, na hipótese do item III, do at't. }9, o 
pecúlio de que trata o§ 39, do art. 59, da Lei n' 3.807, de 
26 de agosto de 1960, na redação dada pelo art. 19, da Lei 
n'~ 6.890, de 8 de junho de 1973. 

§ 2'1 será facultada a opção, se for o caso, pelo be
nefício da Previdência Social urbana ou rural, ou de ou
tro regime, a que venha a fazer jus o titular da renda 
mensal. 

Art. 31'" A prova de idade será feita mediante certi
dão do registro civil ou por outro meio de prova admiti
do em direito, inclusive assento religioso ou carteira pro
fissional emitida há mais de lO (dez) anos. 

Art. 4"' A verificação da invalidez será feita em exa
me mêdico-pericíal a cargo -da Previdência Social urbana 
ou rural. 

Art. 5"' A pi-ova de inatividade e de inexistência de 
renda ou de meio de subsistência poderá ser feita me
diante atestado de autoridade administrativa ou judi
ciária local, identificada e qualificada que conheça pes
soalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à ren
da mensal ora instituída. 

Art. 6'~ A prova de filiação à Previdência Social ou 
da inclusão em seu âmbito, assim como a do -tempo de 
atividade remunerad!_l, será feita por meio da Carteíia 
Profissional ou de Trabalho e Previdência Social ou por 
qualquer outro elemento de convicção, inclusive decla
ração firinada pela empresa empregadora ou sócio-remaM 
nescente, identificado e qualifiCildo, na qual expressa
mente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, 
assumindo a responsabilidade pela declaração sob as pe
nas da lei. 

Art. 7"' Q pagamento da renda ili.enSai obedecerá às 
mesmas normas e condições vigentes no INPS. e--iio 
FUNRURAL. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 1 '1 O valor da renda men:;al em manutenção acom
panhará automaticamente as alterações do satãrio míni
mo respeitada sempre a base estabelecida no item I, do 
art. 2"' 

§ 29 A renda mensal não estará sujeita ao desconto 
de qualquer contribuição nem gerará direito ao abono 
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela 
Previdência Social urbana ou rural. 

Art. 8"' O custeio do amparo estabelecido nesta lei 
será atendido, sem aumento de contribuições pelo desta
que de uma pã-rcda-d!i- reCeita do INPS e do FUNRU
RAL, correSpondente a 0,4% (quatro décimos por cento) 
da folha da salários-de-contribuição, onerando em par
tes iguais cada uma dessas entidades. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1974; 153"' da Independên
cia e 86"' da República. -ERNESTO GEISEL- L. G. 
do Nascimento e Silva. 

DECRETO-LEI No 1.940, 
DE 25 DE MAIO DE 1982 

Institui contribuição social, cria o Fundo de Inves-
timento Social (FINSOCIAL) e dá outras provfdên· 
cias. · 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso II do art. 55, e tendo em vista o dis
posto no parágrafo 2"' do art. 21 da Constituição. decre
ta: 

Art. 1'~ É instituíáa, ria forma preVista neste decreto
lei, contribuição social, destinada a custear investimen
tos de caráter assistencial em alimentação, habitação poM 
pular, saúde, educação, e amparo ao pequeno agricultor. 

§ !9 A contribuição social de que trata este artigo se
rá de 0,5% (meio por ·cento), e incidirá sobre a receita 
bruta das empresas públicas e privadas que realizam ven
da de mercadorias. bem como das instituições fmancei
ras e -das sociedades seguradoras. 

§ 2"' Para as empresas públicas e privadas que reali
zam exclusivamente venda de serviços, a contribuição se
rá de 5% (cinco por cento) e incidirá sobre o valor do im
posto de renda, devido, ou como se devido fosse. 

§ 3"' A contribuição não incidirá sobre a venda de 
mercadorias ou serviços destinados ao exterior, nas con
dições estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazen
da. 

Art. 29 A arrecadação da contribuição será feita 
pelo Banco do Brasil SfA, e pela Caixa Econômicit. Fe
deral e seus agentes, na forma disciplinada em Portaria 
do Ministro.da Fazenda. 

Art. 3"' E criado o Fundo de Investimento Social 
(FINSOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a pro
gramas e projetes de caráter assistencial relacionados 
com alimentação, habitação popular, saúde, educação e 
amparo ao pequeno agricultor. 

Art. 49 Constituem recursos do FINSOCIAL: 
I - o pmduto da arrecadação da contribuição insti-

tuída pelo art. I"' deste Decreto-lei; 
II - recursos de dotações orçamentárias da União; 
III - retornos de suas aplicações; 
IV -outros recursos de origem interna ou externa, 

compreendendo repasse e financiamentos. 

Art. 59 O Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacio
nal de Desenvolvimento ~nômico e Social (BNDES). 

§ 19 Sem prejUízo àe sua subordinação técnica à au
fOriilade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social fica vinculado administrati
vamenle-à Secretaria de Planejamento da Presidência da 
]t~ública (SEPLA N) .. 

§ 29 O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República e o Ministro da Indústria 
e do Comércio adotarão as providências necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 30 
(trinta) dias. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nancas.) 

Agosto de I 986 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 114, de 1986 

(N'~ 2.036/83, na C~sa de origem) 

Cria o Polígono Castanheiro da Amazônia e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica criado o Polígono Castanheiro da Ama
zônia, formado por área de 800.000 ha (oitocentos mil 
hectares) pertencentes às Microrregiões Homogêneas 19 
(dezenove) e 20 (vinte), do Estado do Pará. 

§ }9 A área do Polígono Castanheiro da Amazônia 
fica considáada como -de preservaÇão permanente ou 
utilização limitada. 

§ 2"' O Poder Executivo fica autorizado a cria-r ou
tros Polígonos Castanheiros na Amazónia Legal. 

Art. 29 Fica eStabelecido o prazo de 90 (noventa) 
dias para regulamentação desta lei. 

Art. 3"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrârio. 
{Às Comissões de Agricultura e de Assuntos Re

gionais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 115, de 1986 

(N'~ 2.237/83, na Casil de origem) 

Autoriza a criação da Fundação Universidade de 
Uruguaiana, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Ficã o Poder Executivo autorizado a criar, 
nos termos desta lei, a Fundação Universidade de Uru
guaiana, com sede no Município de Uruguaiana, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Integrarão a estrutura e funcionamento de 
ensino da Fundação Universidade de Uruguaiana os 
cursos oferecidos pelas instituições superiores de ensino 
que seguem: 
1-Faculdade de Zootecnia. Veterinária e Agrono

mia de Uruguaiana; 
II- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

U ruguaiana; 
III- Faculdade de Ciências Contâbeis e Adminis

tração de Empresas de Uruguaiana. 
Art. 3'1 O património da Fundaçã.o Universidade de 

U ruguaiana será constituído por: 
I -imóveis situados nas zonas urbanas e suburbanas 

de Uruguaiana, pertencentes às faculdades especificadas 
nos incisos do artigo anterior; 

II - móveis, equipamentos e instalações pertencentes 
às faculdades especificadas nos incisos do artigo ante
rior. 

II I - legados e doações; 
IV- recursos orçamentários; 
V - outras renqas. 

Art. 49 A organiza-ção curricular, didática, cientifi
ca, administrativa e financeira será definida no Regi
mento Interno da Fundação Universidade de Uruguaia
na, sujeito à aprovação do Conselho Federal de Edu~ 
cação. 

§ 1"' O Reitor e Vice-Reitor da Fundação Universi
dade de Uruguaiana, bem como os Diretores e Vice
Diretores das faculdades que a compõem serão escolhi
dos na conformidade do disposto nas diretrizes legais do 
ensino superior. 

§ 2'~ A representação estudantil da Fundação Uni
versidade de Uruguaiana será estruturada de acordo 
com o Regimento Interno a que se refere o caput deste 
artigo, 

Art. 5'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N11 5.450, de:: 28 de novembro de 1968 

Fixa normas de funcionamento do Ensino Superior 
e sua articulaçio com a Escola Média e dá outras pro-
vidências. 

CAPITULO I 
Do Ensino Superior 

Ã;; .. i6~ .. Á. ~~~~;ã~d~ ·R~it~~~; ~-~i~Rci~~;;; d~ 
Universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unida
des universitárias e de estabelecimentos isolados de ensi
no superior, obedecerá ao seguinte.: 
I- o Reitor e o Vice-Reitor da Universidade oficial 

serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, escolhi
dos em listas preparadas por um Colégio Eleitoral espe
cial constituído da reunião do Conselho Universitário e 
dos' órgãos colegiados máximos de ensino e pesquisa e de 
administração, ou equivalente; 

II - os dirigentes de universidades ou estabelecimen
tos isolados particulares serão escolhidos na forma dos 
respectivos estatutos e regimentos; 
III- o Diretor e o Vice-Diretor de estabeleci~ento 

isolado de ensino superior mantido pela União quando 
constituído em autarqula·serão nomeados pelo Presiden
te da República, e no caso de Diretor e Vice-Diretor de 
unidade universitária, pelo Ministro da Educação e Cul
tura, escolhidos em lista preparada pelo respectivo cole
giado máximo; 

IV - nos demais casos, o Diretor serà escolhido con
fonne estabelecido pelo respectivo sistema de ensino. 

§ l<~ Ressalvado o caso do incis<? II deste artigo, as 
listas a que se refere este artigo serão sêxtuplas. 

§ 2<~ No caso de instituições d~ ensiP.<?.!>!!-Perior man
tidas pela União, será. de 4 (quatro) anos o mandato dos 
dirigentes a que se refere este artigo, vedada a recon
dução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o 
que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, 
aprovados na forma da legislação vigente. 

§ 3<~ No caso de instituições "federais a organi~açao 
das listas para escolha dos Vice-Reitores, Diretores e 
Vice-Diretores de unidâ.des universitárias, quando se tra
tar de universidades, e dos Vice-Diretores, na hipótese: de 
estabelecimentos isolados, será feita at~ 4 (quatro) meses 
depois da posse dos respectivos Reitores ou Diretores, 
confonne o caso. 

§ 4<~ Além do Vice-Reitor, as Instituições de Ensino 
Superior mantidas pela União poderão dispor de Pró
Reitores, Sub-Reitores, Decanos ou autoridades equiva
lentes, designadas pelo Reitor, at~ o máximo de .6 (seis) 
engiobadamente, conforme dispuserem os respectivos es
tatutos. 

§ 5<~ Ao Reitor e ao Diretor caberã zelar pela manu
tenção da ordem e disciplina no âmbito de suas atri
buições, respondendo por abuso ou omissão. 

LEI No 6.733, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre a nomeação dos dlrigedtes das filo
dações insütulda!il ou mantidas pela Uniio. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta ~ eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. t<~ Serão livremente escolhidos e nomeados, em 

comissão, pelo Presidente da República, os dirigentes 
das fundações inStituídas ou mantidas pela União, qual
quer que seja sua natureza ou finalidade e sem prejuízo 
de sua autonomia administrativa e financeira. 

Art. 2'~ Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições geraiS e especiais em 
contrãrio. 

Brasília, 4 de dezembro de 1979; 1589 da Independên~ 
da e 91o da República- JOÃO FIGUEIREDO- Pe
trônio Portella. 

(Às Comissões ae EiiuciiÇãO-e-CUltura e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 116, de 1986 

(N9 7.129/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor PreSidente da República 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a cons:ti
tuir uma Fuddaçio com a finalidade de amparar o tra
balhador preso, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Governo do Distrito Federal autori

zado a constituir uma Fundação com a finalidade de am~ 
parar o trabalhador preso do Distrito. Federal, a qual 
reger-se-â por esta lei, pela legislação complementar que 
lhe for aplicável e pelo estatuto aprovado por decreto do 
Governador. 

Art. 2<~ A Fundação, sem fins lucrativos, será vincu
lada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Fede
ral, terá prazo de duração indeterminado, sede e ~oro ~ 
Brasília e jurisdição em todo o Distrito Federal e adqul
rirã personalidade jurídica a partir da inscrição d~. seu 
ato constitutivo no Registro Civil de PessoáS Jurfd1cas, 
ao qual juntar-se-ão o estatuto e o respectivo decreto de 
aprovação. 

Art. 39 A Fundação terã por objetivo contribuir 
para a recuperação social do preso e para a melhoria de 
suas condições de vida, mediante a elevação do nível de 
sanidade física e mental, o aprimoramento mo!al, o 
adestramento profissiOnal e o oferecimento de oPoitUni
dade de trabalho remunerado, propondo-se, para tanto, 
a: 

I -concorrer para a melhoria do rendimento do tra
balho executado pelos presos; 

II --oferecer ao preso novos tipos de trabalho, com
patíveis coth- sua situação na prisão; 

III - proporcionar a formação profissioÍlal do preso, 
em atividades de desempenho viãvel após a sua_ liber
tação; 

IV -colaborar com os órgãos governamentais inte
grados ao Sistema Penitenciãrio do Distrito Federal e 
com outras entidades, na solução de problemas de assis
tência médica, moral e material ao preso, à sua familia e 
à família de suas vítimas; 

V __,_concorrer para o· aperfeiçoamento das técnicas de 
trabalho do preso, com viS;ta à melhoria, qualitativa e 
Cjllantitativa, de sua produção, mediante a elaboração de 
planos especiais para as atividades industriais, agócolas 
e artesanais, promovendo a comercialização do:s respec
tivos produtos; 

VI - promover estudos e pesquisas relacionados com 
seus objetivos e sugerir aos poderes competentes, medi
das necessárias ou convenientes para atingir suas finali
dades; 

VII - apoíar as entidades públicas ou privadas que 
promovam ou incentivem a formação ou aperfeiçoamen
to profissional dos internos; 

· · ·VIII- desempenhar outros encargos que visem à 
consecução de seus fins. 

Art. 49 . _ Para o desempenho de suas atividades, a 
Fundação poderã, mediante convênios, contar com a co
laboração de instituições públicas ou privadas, nacionais 
ou estrangeiras. 

Art. 5' O património da Fundação será constituídq: 
I - pelos bens móveis e semoventes destinados à pro

dução agropecuária, industriai e artesanal existentes no 
Núcleo de Custódia de Brasília e no Centro de Interna
mento e Reeducação; 

II - pelos bens e direitos que lhe foram doados por 
órgãos governamentais, entidades públicas ou privadas e 
por pessoas físicas; e 

III- pelos bens que vier a adquirir a qualquer título. 
Parágrafo único. No caso de extinção da Fundação, 

seus bens, direitos e obrigações passarão para o patrimô-
nio do Distrito Federai. 

Art. 6<~ Constituem a receita da Fundação: 
I- as dotações consignadas no Orçamento do Distri

to Federal; 
II - os legados, doações, auxflios, contribuições e 

subvenções proporcionados por instituições pllblicas ou 
privadas .e pessoas físicas; 
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III - as rendas provenientes de seus bens patrimo
niais, de serviço$ executados pelos presos e outras de 
qualquer natureza; 

IV - os recursos decorrentes de conv!nios firmados 
com instituições públicas ou privadas, nacionais ou in~ 
ternacionais. 

Art. 7<~ Os recursos da Fundação serão utilizados, 
exclusivamente, para sua manutenção e consecução dos 
seus fins. 

Art. 89 Constituem a estrutura bãsica da Fundaçãq: 
I - a Presidência; 
II- o Conselho Deliberativo; 
III - O Conselho Fiscal; 
IV - a Diretoria Executiva. 
Parãgrafo único. A Presidêlcia é órgão de direção su

perior; o Conselho Deliberativo é órgão superior de del!
beração coletiva; o Conselho Fiscal executará a fiscali
zação dos atos e fatos administrativos, e a Díretoria EJS«> 
cutiva exercerá a coordenação e a execução das ativida
des da Fundaçlo. 

Art. 99 O Secretário de Segurança Pública do Distri
to Federal será o Presidente nato da Fundação e do Con
selho Deliberativo. 

Art. 10. A denominação, a composição dos Conse
lhos Deliberativos e Fiscal e os mandatos de seus 
membros, o provimento das funções da Diretoria Execu
tiva, bem como a estrutura orgânica e as tabelas de pes
soal serão disciplinados mediante ato do Governador do 
Distrito Federal. 

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da Fundação 
será o da legislação trabalhista. 

Art. 12. Quando a Fundação não dispuser de pes
soal necessário ao cumprimento de suas finalidades, po
derão ser postos à sua disposição funcionários ou servi
dores da Administração Direta e Indireta, inclusive de 
Fundações instituídas pelo Poder Público, do Governo 
Federal e do Dístríto Féderal, observadas as normas per
tinentes. 

Art. 13. Ficam dispensadas de licitação as compras 
que órgãos e entidades da Administração Pública vierem 
a fazer à Fundação, desde que relativas a produtos de
correntes da atividade dos trabalhadores presos. 

Art. 14 .. Fica assegurada à Fundação a imunidade 
prevista na alínea c do inciso III, do art. 19 da Consti· 
tuição Federal. 

ArL 15. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
em favor do Dístrito Federal, o crédito especial de CzS 
200.000,00 (duzentos mil cruzados), a ser transferido à 
Fundação para atendimento aos encargos decorrentes de 
sua implantação. 

~ Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art~ 17. Revogam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM No 9, DE 1986 

Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, te
nho a hc:>nra de submeter à elevada deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhado de exposição de motivos 
do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo pro~ 
je_to de lei qu~ "autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar uma fundação com a finalidade de amparar 
o trabalhador preso, e dá outras providências". 

Brasília, 9 de janeiro de 1986. - JOS);: SARNEY. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 38-GAG, DE I5 DE 
AGOSTO DE 1985, DO SENHOR GOVERNA
DOR DO DISTRITO FEDERAL. 

Excelentíssímo Senhor 
Presidente Jost Sarney 
Palácio do Planalto 
Gabinete do Presidente 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic~: 
Tenho a honra de encaminhar à consideração de Vo:s

sa Excelência o anexo anteprojeto de lei que autoriza o 
Governo do Distrito Federal a instituir uma fundação 
destinada ao amparo ao trabalhador preso do Distrito 
Federa], entidade de personalidade jur1dica de direito 
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privado, tendo por finalidade desenvolver esforços para 
a recuperação social do preso e para a melhoria de suas 
condições de vida, mediante a elevação do nível de sani
dade física e mental, do adestramento profissic:mal e do 
oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado. 

2. Trata-se de matéria da mais alta significação para 
o atingimento dos objetivos sociais a que se propôs este 
Governo, segundo diretrizes traçadas por Vossa Exce
lência, e que se consubstanciam em ações que visem dar 
tratamento penitenciário adequado àqueles que, ao se
rem recolhidos aos estabelecimentos penais, possam re
tornar ao convívio da família e da sociedade perfeita
mente ajustados. 
- 3. A proposta de criação da Fundação de que se tra
ta está lastreada nas disposições constantes do artigo 34 
da Lei de Execuções PenJ}is nv 7 .210, de 11 de julho de 
1984, e tem por escopo proporcionar uma maior flexib!
lidade operacional aos programas a serem desenvolvi
dos, em especial àqueles destinados à formação profis
sional à diversidade de tipos de trabalho que podem ser 
oferecidos, à remuneração dos esforços desenvolvidos 
pelos detentos e.à comercialização do produto do seu 
trabalho entre outras atividades, tarefas que os órgãos 
da Administração Centralizada sentem-se impossibilita
dos de executar a contento, em virtude das normas legais 
que são obrigados a observar. 

. 4. Para a constituição do patrimônio da Fundação, o 
anteprojeto ora apresentado consigna que o Governo do 
Distrito Federal deverá transferir os bens móveis e semo
ventes existentes nos estabelecimentos penais localizados 
na antiga Fazenda Papuda e .destinados a atividades 
agropecuârias, industriais e artesanais, bem como a im
portância de CrS 200.000.000 (duzentos mit~ões de cru
zeiros), objetivando a implementação de prOJetos especf
ficos,-Õs éiUais serão administrados, sob o enfoque em
t?resari~l, pela referida entidade. 
· ÃprÔveito ·a oportunidade para renov:ar a Vossa Exce
'lência meus protestos de elevad~ estima . e d~stinta 
co~sideração. - Deputàd.O-JoSé Apaieêidõ de õuVefrà; 
Governador do Distrito Federal. 

(~s C~mlssões de Constituição e Justiça, do Dis
trito Federal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CM1ARA 
N• 117, de 1986 

(N'1 6. 703/82, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a profissão de Barbeiro e Cabeleirei
ro e define o seu exercício. 

O Congresso-Nacional decret~: 
Art. J9 Fica reconhecido em todo o território nacio

nal o exercício da profissão de Barbeiro, Cabeleireiro e 
assemelhados, observados os preceitos desta lei. 

Parágrafo único. Barbeiro, Cabeleireiro e asemelha
dos são pro~ssionais <iue atuam no campo do tratamen
to, lavagem e corte dos cabelos e da barba e no da limpe
za facial, das mãos e dos pês. 

Art. 2v A atividade profissional mencionada nesta 
lei .só poderá ser exercida por aqueles que preencham 
1,1ma das seguintes condições: 

a) conclusão de curso profissional, em entidade ofi
cial ou privada, autorizado ou reconhecido pelo órgão 
competente do Ministério da Educação; 

b) conclusão de curso regular, ministrado por escola 
ou instituto técnico estrangeiro, revalidado na forma da 
legislação vigente; 

c) conclusão de curso autorizado por órgão da clas
se, desde que tenha o interessado 1 (um) ano de atividade 
profissional. 

Parágrafo único. Ficarão assegurados os direitos 
. previstos nesta lei aos profissionais que, até a d~ta de su.a 
promulgação, tenham comprovadamente exerct_do a~ atl
vidades mencionadas no art. f9 por prazo não mfenor a 
2 (dois) anos. . 

Art: 3v Os profissionais mencionados nest~ 1~1 po~e
rão se organizar em cooperativa para. fins so~tats de m
teresse da classe e gozarão de beneffClOS fiscats na com
pra de equipamentos necessários à atividade que exer~ 
cem, segundo a legislação específica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 49 Aos profissionais de que trata esta lei, quan
do exercerem a atividade sob vínculo empregatício, fica 
assegurada remuneração nunca inferior a 3 (três) salários 
mínimos. 

Art. 5'~ Esta lei serã regulamentada pelo Poder Exe
cutivo dentro de 90 (noventa) dias. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caçi\o. . 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrãno. 
(À Comissão de Legislação Social) 

PROJETO DKLEIDA CÂMARA 
N• 118, de 1986-Complementar 

(N9 138/80-Complementar, na CaSa de origem) 

Introduz alterações na Lei Complementar n9 35, de 
14 de março de 1979- Lei Orgânica da Magistratu
ra Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 A Lei Complementar n9 35, de 14 de março 

de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
a) o caput do art. 65 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 65. Além dos vencimentos, poderão ser çmtor

gadas, aos magistrados, entre outras, as seguintes vanta
gens: 

b) "ri~ ~;~~g~d~-~ §'29", ·p~s·s~~~io' ~-~t~·al·§· i~~-~~~ Pa-
rágrafo único. 

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 35, 
DE 14 DE MARÇO DE 1979 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Na
cional. 

O Presidente da República. 
Faço sab~r que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Ü?mplementar: 

TITULO IV 
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos dos Magistrados 

CAPITULO I 
Dos VencimentoS e Vantagens Pecuniárias 

Art. 65. Além dos vencimentos, poderão ser outor
gadas, aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens: 
I- ajuda de custo, para despesas de transporte e mu

dança; 
II- ajuda de custo, para moradia, nas comarcas em 

que não houver residência oficial para juiz, exceto nas 
Capitais; 

III - salário-família; 
IV - diárias; 
V- representação; 
VI- gratificição pela prestação de serviço à Justiça 

Eleitoral; 

VII- gratificação pela prestação de serviço à Justiça 
do Trabalho, nas comarcas onde não forem instituídas 
Juntas de Conciliação e Julgamento; 

VIII - gratificação adicional de cinco por cento por 
qílinqüênio de serviço, até o máximo de sete; 

IX - gratificação de magistério, por aula proferida 
em curso oficial de preparação para a magistratura ou 
em Escola Oficial de Aperfeiçoamento de Magistrados 
(arts. 78, § J9, e 87, 19), exceto quando receba remune
ração específica para esta ativid~de; . 

X - gratthcaçao peiõ-eTeiivo eXercício em comarca de 
difícil provimento, as~im definida e indicada em lei. 

§ IV A vefba de -rej;i-esentaÇão salvo quando conce
dida em razão do exercicio de cargo em função tempo
rária, integra os vencimentos para todos oS efeitOs le
gais. 

§ 29 É vedada a concessã.o de adicionais ou va.nta
gens pecuniárias não previstas na presente-lei bem como 
em bases .e limites superiores aos nela fixad~s. -

{Às Comissões de Constituiçao e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 119, de I986 

(N' 2.504/83, na. Casa de origem) 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho 
destinado ao trabalhador rural, a cargo da previdên· 
cla social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O seguro de acidentes do trab~lhador rural 

amparado pela previdência social rural, nos termos das 
Leis Complementares n9s 11, de 25 de maio de 1971 e 16, 
de 30 de outubro de 1973, ficará a cargo do Institl,lto.Na
cional de Previdência Social, na forma estabelecida nesta 
lei. 

Art. 29 Considera-se trabalhador rural, para os efei
tos desta lei: 
I- toda pessoa fisjca que, em P.ropriedade rural ou 

prédio rústico, presta serviço a empregador rural, sob a 
dependência deste e mediante salário; 
II- o produtor, proprietário ou não, sem emprega

do, que exerça atividade rural, individualmente ou em 
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho 
dos membros da mesma família e exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração. 

Parágrafo único. Equipara-se ao trabalhador rural 
de que trata o inciso II deste artigo, a esposa, a compa
nheira e os filhos maiores de 12 (doze) anos de idade, 
sempre que com ele trabalhem em regime de economia 
familiar. 

Art. 39 Acidente do trabalho é todo aquele que 
ocorrer em razão de exercício do trabalho rural, provo
cando lesão corporal ou perturbação funcional que cau
se a morte, a perda, ou a redução permanente ou tempo
rária da capacidade para o trabalho. 

§ }9 Equiparam-se ao acidente do trabalho rural, 
para os fins desta lei: 
I- a doença profissional ou do trabalho, assim en

tendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de 
atividade, nos termos de relação organizada pelo Minis
tério da Pievidência e Assistência Social; 
Il- o acidente que, ligado ao trabalho, embora não 

tenha sido a causa únlca, haja contribuído diretamente 
para a morte, ou a perda ou redução da capacidade para 
o trabalho; 

III - o acidente sofrido pelo trabalhador rural no lo
cal e no horário do trabalho, em consequencia de; 

li) ofensa físic3 intencional, inclusive de terceiro, por 
disputa relacionada com o trabalho; 

b) ato de imprudência, de negligência ou de imperfcla 
de terceiro, inclusive companheiro de trabalho; 

c) ato de pessoa privada do uso da razão; 
d) desabamento, inundação ou incêndio; 
e) outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior; 
IV - o acidente sofrido pelo trabalhador rural ainda 

que fora do local e horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço 

sob a autoridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à em

presa para lhe evítar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, seja qual tOr o 

meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de prow 
priedade do trabalhador rural; 

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste 
para aquela. 

§ 29 Nos períodos destinados a refeição ou descanso, 
ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisio
lógicas, no local de trabalho ou durante este, o trabalha
dor rural serã considerado em serviço. 

§ 39 Em casos excepcionais, em que doença não in
cluída na relação prevista no inciso I do § IV deste artigo, 
resultou de condições especiais em que o trabalho é exe
cutado e com ele se relaciona diretamente, o Ministério 
da Previdência e Assistência Social deverá considerá-la 
como acidente do trabalho. 

§ 49 Considera-se como dia do acidente, no caso de 
doença profissional ou do trabalho, a data da comuni
cação desta ao empregador ou, na sua falta, a da entrada 
do pedido de beneficio do INPS, a partir de quando se
rão. devidas as prestações cabíveis. 
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Art. 41' Os benefícios por acidente do trabalho rural 
serão calculados, concedidos, mantidos c reaJustados na 
forma do regime de previdência social do INPS, salvo no 
tocante aos valores dos benefícios de que trata este arti~ 
go, que serão os seguintes: 

I - auxílio~doença, em valor igual ao salãrio mfnimo 
vigente no Pais; 

II - aposentadoria por invalidez, em valor men~_~l 
igual ao salãrio mínimo vigente no Pafs; 

III - pensão, em valor igual ao salário mínimo Vigen
te no País. 

§ I"' A pensão será devída a contar da data do óbito, 
e o auxílio-doença a contar do 169 (décimo sexto) dia do 
afastamento do trabalho, cabendo à empresa pagar a re
ffiuneração integral do dia do acidente e dos 15 (quinze) 
dias seguintes. 

§ 2~' O valor da aposentadoria por invalidez do seguM 
rado que em conseqüência do acidente do trabalho ne
cessitar da assistência permanente de outra pessoa, se· 
gundo critérios estabelecidos pelo Minstério da Previ
dência e Assistência Social, será majorado em 25% (vinte 
e cinoo por cento). 

Art. 59 O ·acidentado do trabalho que, após a conso
lidação das lesões resultantes do acidente, permanecer 
incapacitado para o exercício da atividade que exercia 
habitualmente, na época do acidente, mas não pan~: o 
exercício de outra, fará jus, a partir da cessação do 
auxflio-doença, a auxílio-acidente. 

§ 1" O auxílio-acidente, mensal, vitalício e indepen
. dente de qualquer remuneração ou outro beneficio não 
relacionado ao mesmo acidente, será concedido, manti
do e reajustado pelo INPS e corresponderá a 75% (seten
ta e cinco por cento) do salário mínimo vigente no País. 

§ ~ O titular do auxílio-acidente terá direito ao abo
no anual. 

Art. 69 Em caso de morte decorrente de acidente do 
trabalho será também devido aos dependentes do aci
dentado um pecúlio no valor de 30 (trinta) vezes o valor 
de referência, fixado rios termos da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, vigente no local de trabalho do acidenta
do. 

Art. 79 Em ~aso de aposentadoria por invalidez, de
corrente de acidente do trabalho, serã devido, também, 
ao acidentado, um pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor 
de referência, fixado nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, vigente no local de trabalho do acidenta
do. 

Art. 8Q A assistência mêdica, aí incluídas a cirúrgica, 
a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, bem como 
o transporte do acidentado e a reabilitação profissional, 
quando indicada, serão devidos em carâter obrigatório. 

Art. 99 Quando a perda ou reduçãC? da capacidade 
funcional puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de 
prótese ou ortose, estes serão fornecidos pelo INPS, in~ 
dependentemente das prestações cabh_'eis. 

Art. to. Nas localiciãdes onde-o INPS não dispuser 
de recursos própriõS Ou contratados, o empregador pres
tarã ao acidentado a assistência médica de emergência e, 
quando indispensável, a critério médico providenciará 
sua remoção. 

§ J9 Entende-se CQmo assistência médica de emer
gência a necessária ao atendimento do acidentado até 
que o INPS assuma a responsabilidade por ele. 

§ 29 O lN PS reembolsará o empregador das despe
sas com a assistência de que trata este artigo, até os limi
tes compatíveis com os padrões do local de atendimento. 

Art. 11. Para pleitear direitos decorrentes desta lei 
não é obrigatória a conStituição -de advogado na e:sfera 
administrativa. 

Art. 12. O empregador deverá, salvo impossiblidade 
absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao INPS 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade poli~ 
cial competente, no caso de morte, sob pena de multa de 
I (uma) a 10 (dez) vezes o maior valor de referência flxa
do nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Parãgrafo único. Compete ao lAPAS aplicar e 
cobrar a multa de que trata este artigo. 

Art. 13. O custeio dos encargos decorrentes deSta lêi 
será atendido pelas atuais contribuições previdenciãrias 
a cargo da União, fixadas para os acidentes do trabalho 
nas empresas urbanas, com um acréscimo de 1% (um por 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

cento) incidente sobre o valor comercial dos produtos 
agropecuários em sua primeira comercializaçãO. 

Art. 14. As ações referentes a prestação por acidente 
do trabalho rural prescreverão em 5 (cinco) anos conta
dos da data: 
I- do acidente, quando dele resultar a morte ou a in

capacidade temporária, verifica4a ~sta em p~cia médi
Ca a cargo do INAMPS; 

II- da entrada do pedido do INPS, ou do afastamen-. 
to do trabalho, quando este for posterior àquela, no caso 
de doença profissional e da ciência, dada pelo INPS ao 
paciente, de reconhecimento de causalidade entre o tra~ 
balho e a doença, nos demais casos de doença do traba
lhador. 
IÍI- em que for reconhecida pelo INPS a incapacida

de permanente ou sua agravação. 

Parágrafo único. Não sendo reconhecida pelo INPS 
essa relação, o prazo prescricíonal previsto neste artigo 
terã início a partir áo exame pericial que comprovar. em 
juizo, a enfermidade e a mencionada relação. 

Art. 15. Os litígios relativos a acidentes do trabalho 
rural serão apreciados: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da previ
dência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às de
mais prestações previdenciárias, mas com Prioridade ab
sOluta em seu julgamento; 

11 .,...,. na via judicial, pela justi~a comum dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o procedi
mento sumaríssimo, com a participação obrigatória do 
Ministério Público. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No 11, 
DE 25 DE MAIO DE 1971 

Institui Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural e dá outras providências. 

Art. 39 São beneficiâriOs do Programa· de ASsistên
cia institufdo nesta lei complementar o trabalhador rural 
e seus deperidentes. 

§ !9 Considera-se trabalhador rural, para os efeitos 
desta lei complementar: 

a) a pessoa tisica que presta serviços de natureza ru
ral, a empregador, mediante remuneração de qualquer 
espécie; 

~) _O_Q~0_9utor, proprietário ou não, que, sem elnpre
g"3.do, trabalhe na atividade rural, individualmer1t~ ou_ ç_m 
regime de economia familiar, assirri entendido o trab3.1ho 
dos membros da família indispensável à própria subsis
tênCia e exercíciO eni condições de mútua dependência e 
colaboração. 

§ 29 Considera-se dependente o definido como tal na 
Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior 
em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdên
cia Social. 

Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá _a 
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqUenta por 
cento) do salário mínimo de maior valor no País, e será 
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 
(sessenta e cinco) anos de idade. 

Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a 
mais de um componente da unidade familiar, cabendo 
apenas o beneficio ao respectivo chefe ou arrimo. 
- Art. 59- A aposeritadoria por invalidez corresponde

rã a uma prestação igual à da aposentadoria por velhice, 
e com ela não acumulável, devida ao trabalhador vítima 
de enfermidade ou lesão orgânica total e defmitivamente 
incapaz Para o trabalho, observado o princípio estabele
ci4_<? no parágrafo único do artigo anterior. 
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LEI No 6.205, 
DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo 
como fator de correção monetária e acrescenta par'
grafo único ao art. 19 da Lei n9 6.147, de 29 de no
vembro de 1974. 

O President~ da República, 
Faço saber que_ o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a segu-inte lei: 
Art. 19 Os valores monetários fixados com base no 

salário míninlo não serão considerados para quaisquer 
fins de direito. 

§ 19 Fica exclufda da restrição de que trata o caput 
deste artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem 
como os seguintes valores ligados à legislação da Previ
dência Social, que COntíniuiin vinculados ao salário mtni
mo: 

I .,...,. os benefícios mínimos estabelecidos no art. 39 da 
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973; 

II.,...,. a cota do salário-família a que se refere o art. 2' 
da Lei n9 4,266, de 3 de outubro de 1963; 

TIT- os--beriefícios do PRO RURAL (Leis Comple
mentares n9s. 11, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de 
outubro de 1973), pagos pelo FUNRURAL; 

IV.,...,. o salário-base e os benefícios da Lei n9 5.859, de 
II de dezembro de 1972; 
V- o beneficio instituído pela Lei n9 6.179, de 1 I de 

dezembro de 1974; 
VI - (Vetado). 
§ 20 (Vetado) 
§ 39 Para os efeitos do disposto no art. 59 da Lei nt 

5.890, de 1973, os montantes atualmente corresponden
tes a 10 e 20 vezes o maior salário mínimo vigente serão 
corrígidos de acordo com o Indice Nacional de Preços ao 
Coitstirriidor. 

§ 49- Aos contratos com prazo determinado, vigentes 
na data da publicação desta lei, inclusive os de locação, 
nãÕ se aplicarão, até o respectivo término, as disposições 
deste artigo. 

Art. 29 Em substituição à correção pelo salário 
mínimo, o Poder Executivo estabelecerá sistema especial 
de atualização monetária. 

Parâgrafo único. O coeficiente de atualização mone
târia, segundo o dispo~~o neste_ artigo_, será baseado no 
fator de reajriStafnCnto siliiial a que se referem os arts. 
J9 e 29 da Lei n9 6.14~, de 1974, excluído o coeficiente de 
aumC:nto de produtividade. Poderá estabelecer-se como 
limite para a variação do coeficiente, a Variação das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Arl 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, revogadas as disposições em contrário. 

LEI No 6.708, 
DE 30 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a correçào automática dos sal,rios, 
modifica a política salarial e dá outras providências. 

Art. 21. Fica revogada a Lei n9 6.147, de 29 de no
vembro de 1974, e demais disposições em contrârio. 

LEI No 6.195, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações 
por acidente_ do trabalho. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 Q O seguro de acidentes do trabalho rural de 
que trata o art. 19 da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, 
ficarâ a cargo do Fundo de Assistência ao TrabalhadÕr 
Rural (FUNRURAL), na forma estabelecida nesta lei. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, acidente do traba~ 
lho é aquele assim definido no caput e no § 2' do art. 29 
da Lei n9 5.3.16, de 14 de setembro de 1967. 
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§ 2'~ Equipara~se ao acidente do trabalho de que tra· 
ta este artigo a doença profissional inerente à atividade 
rural e definida em ato do Ministro da Previdência e As
sistência Social. 

Art. 2'i' A perda da capacidade para o trabalho ou a 
morte, quando decorrentes de acidente do trabalho, daM 
rão direito, conforme-o caso: 

I -a auxílio·doença, no valor mensal de 75% (setenta 
e cinco por cento) do maio i Sã.lâiio mínimo em vigor no 
País, a contar do dia seguinte ao do acidente; 

II -aos beneficias do FUNR URAL, na forma da le
gislação em vigor, devidos a contar do dia do acidente, 
com a aposentadoria ou pensão no valor de 75% (setenta 
e cinco por cento) do maior salário mínimo vigente no 
País; 

III- a assistência médica. 
Parágrafo único. A assistência médica, ar incluída a 

cirúrgica. a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, 
bf:m como_ o transporte d_o acidentado, será devida em 
caráter obrigatório a partir da ocorrência do acidente. 

§ 19 Quando a perda ou a redução da capacidade 
para o trabalho puder ser atenuada pelo uso de aparelho 
de prótese, ele será fornecido pelo FUNRURAL, inde
pendentemente das prestações cabíveis. 

§ 2'1 Quando o FUNRURAL não mantiver, na loca
lidade, convênio com serviço organizado de assistência 
médica, o empregador: 

a) prestará ao acidentado completa assistência emer
gencial, comunicando o fato ao FUN;RURAL; 

b) promoverá o transporte do acidentado para local 
onde o FUNR.URAL disponha, mediante convênio, de 
serviço médico. 

Art. 49 O FUNRURAL, em colaboração com o 
Instituto Nacional de Previdência Social, promoverá 
programas de reabilitação profissional dos acidentados. 

Art. 59 O custeio dos beneficias do FUNRURAL, 
por acidente do trabalho, na forma desta lei, será atendi
do por uma contribuição adicional de 0,5% (cinco déci
mos por cento) incidente sobre o valor comercial dos 
produtos agropecuários em sua primeira comerciali
zação. 

Art. 69 Esta lei entrará em vigor em 19 de julho de 
1975, revogadas as disposições em contrário. 

LEI No 6.367, 
DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalbo a 
cargo do INPS, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 O seguro obrigatório contra aCidentes do 
trabalho dos empregados segurados 4o regime de previ
dência social da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social) _c: legislação poste
rior, é realizado pelo Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS). 

§ J9 Consideram-se também empregados, para os 
fins desta lei, o trabalhador temporário, o trabalhador 
avulso, assim entendido o que presta serviços a diversas 
empresas, pertencendo ou não a sindicato, inclusive o ~ 
tivador, o conferente e assemelhados, bem como o prest
diário que exerce trabalho remunerado. 

§ 29 Esta lei não se aplica ao titular de firma indivi
dual, ao diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, sócio
cotista e sócio de indústria de qualquer empresa, que não 
tenha a condição de empregado, nem ao trabalhador au
tônomo e ao empregado doméstico. 

Art. 29 Acidente do trabalho é aquele que ocorrer 
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provo
cando lesão corporal ou perturbação_ funcional que cau
se a morte, ou perda, ou redução, permanente ou tempo
rária, da capacidade para o trabalho. 

§ 19 ,Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os 
fins desta lei: 

I - a doença profissiorial ou do trabalho, assim en
tendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de 
atividade e constante de relação organizada pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social (MPAS); 

li - o acidente que, ligado ao trabalho, embora não 
t.enha sido a causa única, haja contribuído diretamente 
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para a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para 
o trabalho; 
III- o acidente sofrido pelo empregado no local e no 

horário do trabalho, em conseqüência de: 
a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por 

terceiro, inclusive companheiro de trabalho; 
b) ofensa ffsica intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada com o trabalho; 
c) ato de imprudência, de negligência ou "de imperícia 

de terceiro, inclusive companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio; 
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior. 
IV - a doença proveniente de contaminação aciden~ 

tal de pessoal da área mêdica, no exercício de sua ativi
dade; 
- V- o acidente sofrido pelo empregado ainda que 
fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço 
sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à em
presa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o 
meio de locomoção utilizado, inclusive veiculo de pro
priedade do empregado; 

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste 
para aquela. 

§ 29 Nos períodos destinados a refeição ou descanso, 
ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisio
lógicas, no local do trabalho ou durante este, o emprega
do será considerado a serviço_ da empresa. 

§ 39 · Em casos excepcionais, constatando que doença 
não incluída na relação prevista no item I do§ 19 resul
tou de condições especiais em que o trabalho é executado 
e com ele se relaciona diretamente, o Ministério da Pre
vidência e Assistência Social deverá considerá-la como 
acideilte do-trabalho. 

§ 49 Não poderão ser consideradas, para fins do dis
posto no§ 39, e doença degenerativa, a inerente a grupo 
etário e a que não acarreta incapacidade para o trabalho. 

§ 59 Considera-se como dia do acidente, no caso de 
doença profissional ou do trabalho, a data da comuni
cação desta à empresa ou, na sua falta, a da entrada do 
pedido de beneficio no INPS, a partir de quando serão 
devidas as prestações cabíveis. 

Art. 3?_ Não será considerada agravação ou compli
cação de acidente do trabalho lesão que, resultante de 
outro acidente, se associe ou se superponha às conse
qüências do anterior. 

Art. 49 Em caso de acidente do trabalho, os segura
dos de que tràta o art. 19, e seus dependentes terão direi
to~ independentemente de período de carência, às pres
tações previdenciárias cabíveis, observado o disposto 
nesta Lei. 

Art. 59 Os beneficias por acidente do trabalho serão 
calculados, concedidos, mantidos e reajustados na forma 
do regime de previdência social do INPS, salvo no tocan
te aos valores dos benefíCios de que trata este artigo, que 
serão os seguintes: 
I- auxílio-doença- valor mensal igual a 92% (no

venta e dois por cento) do salãrio-de-contribuiçãó do 
empregado, vigente no dia do acidente, não podendo ser 
inferior a 92% (noventa e dois por cento) de seu salário
de-benefício; 

II- aposentadoria por invalidez- valor mensal 
igual ao do salário-de-contribuição vigente no dia do aci
dente, não podendo ser inferior ao de seu salário-de

_benefício; 

III - pensão - valor nlensal igual ao estabelecido no 
item II, qualquer que seja o número inicial de dependen
tes. 

§ {9 Não serão considerados para a fixação do 
salário--de-contribuição de que trata este artigo os au~ 
mentes que excedam os limites legais, inclusive os volun
tariamente concedidos nos 12 (doze) meses imediata
mente anteriores ao início do benefício, salvo se"resultan
tes de promoções reguladas por normas gerais da empre
sa admitidas pela legislação do trabalho, se sentenças 
normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela 
categoria respectiva. 
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§ 29 A _pensão será devida a contar da data do óbito, 
e o benefício por incapacidade a contar do 169 (décimo 

_ s_exto) dia do afastamento do trabalho, cabendo à empre
sa pagar a remuneração integral do dia do acidente e dos 
15 (quinze) dias seguintes. 

§ 39 O valor da aposentadoria por invalidez do se
gurado que em conseqUência do acidente do trabalho ne
cessitar da assistência permanente cj.e outra pessoa, se
gundo critérios previamente estabelecidos pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social, será majorado 
em 25% (vinte e cinco por cento). 

§ 49 No caso de empregado de remuneração variável 
e do trabalhador avulso, o valor dos benefícios de que 
trata este_ artigo, respeitado o percentual previsto no seu 
item I, será calculado com base na média aritmética: 

1- dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuiÇão 
apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses 
imediatamente anteriores ao acidente, se o segurado con
tar, nele, mais de 12 (doze) contribuições; 

II - dos salários-de-contribuição compreendidos nos 
12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente 
ou no período de que trata o item I, conforme for mais 
vantajoso, se o segurado contar 12 (doze) ou menos con
tribuiÇõeS nesse período. 

§ 59 O direito ao auxflio-doença, à aposentadoria 
por invalidez ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui 
o direito aos mesmos beneficias nas condições do regime 
de previdência social do INPS, sem prejuízo, porém dos 
demais beneficias por este segurados. 

§ 69 Quando se tratar de trabalhador avulso referido 
no § J9 do art. 19 desta lei, o beneficio, por incapacidade 
ficará a ca"rgo do Instituto Nacional de Previdência So~ 
cial (lN PS), a partir do dia seguinte ao do acidente. 

§ 79 Nenhum dos beneficias por acidente do traba
lho de que trata este artigo poderá ser inferior ao salário 
mínimo do local de trabalho do acidentado, ressalvado o 
disposto no inciso I deste artigo. 

Art. 69 O acidentado do trabalho que, após a conso
lidação das lesões resultantes do acidente, permanecer 
incapacitado para o exercício da atividade que exercia 
habitualmente, na época do acidente, mas nilo para o 
exercício de outra, fará jus, a partir da cessação do 
auxnio-doença, a auxílio-acidente. 

§ 19 O auxilio-acidente, mensal, vitalício e indepen
dente de qualquer remuneração ou outro benefício não 
relacionado ao mesmo acidente, será concedido, manti~ 
do e reajustado na forma do regime de previdência social 
do INPS e corresponderá a 40% (quarenta por cento) do 
valor de que trata o inciso II do art. 59 desta lei, observa~ 
do o disposto no § 49 do mesmo artigo. 

§ ~ A metade do valor do auxnio-acidente será in~ 
corporada ao valor da pensão quando a morte do seu ti
tular não resultar de acidente do trabalho. 

§ 39 O titular do auxflio-acidente terá direito ao abo
no anual. 

Art. 79 Em caso de morte decorrente de acidente do 
trabalho, será também devido aos dependentes do aci
dentado um pecúlio no valor de 30 (trinta) vezes o valor 
de referência, fixado nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, vigente na localidade de trabalho do aci
dentado. 

Art. 89 Em casO de aposentadoria por invalidez, de
corrente de acidente de trabalho, será. devido, tamb"ém, 
ao acidentado, um pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor 
de referência, fixado nos tennos da Lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975, vigente na localidade de trabalho do aci
dentado. 

Art. 99 O acidentado do trabalho que, após a conso
lidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, 
como seqUelas as definitivas, perdas anatômicas ou re
dução da capacidade funcional, constantes de relação 
previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social (MPAS), as quais_, embora não impe
dindo o desempenho da mesma atividadC, demandem, 
permanentemente, maior esforço na realização do traba
lho, farã jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a 
um auxilio mensal que corresponderá a 20% (vinte por 
cento) do valor de que trata o inciso II do art. 59 desta 
lei, observado o disposto no § 49 do mesmo artigo. 

Parágraro único. Esse beneficio cessará. com a apo
sentadoria do acidentado e seu valor não será inclu1do 
no cálculo de pensão. 



Agosto de 1986 

Art. 10. A assist~ncia médica, ai incluída ii cirúr8:i
ca, a hospitalar, a farmacêutica c a odontológica, bem 
como o transporte do acidentado e a reabilitação profis
sional, quando indicada, serão devidos em caráter obri
gatório. 

Art. 11. Quando a perda ou redução da capacidade 
funcional puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de 
prótese ou órtese, estes serão fornecidos pelo INPS, in
dependentemente das prestações cabíveis. 

Art. 12. Nas localidades onde o INPS não dispuser 
de recursos próprios ou coritratados, a emprCsa prestará 
ao acidentado a assistência médica de emergSncia e, 
quando indispensável, a critério do m~ico, providencia
rá sua remoção. 

§ 19 Entende-se como assistência médica de emer
gência a necessária ao atendimento do acidentado até 
que o INPS assuma a responsabilidade por ele. 

§ 2~' O INPS reembolsará a empresa das despesas 
c9m a assistência de que trata este artigo, a.té limites 
compatí-veis com os padrões do local de atendimento. 

Art. 13. Para pleitear direitos decorrentes desta lei, 
não é obrigatória a cOnstituição de advogado, 

Art. 14. A empresa de-verã, salvo em caso de impos
sibilidade absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao 
INPS dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade 
policial competente no caso de morte, sob pena de multa 
de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o maior valor de referência fi
xado nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Parãgrafo (mico. Compete ao INPS aplicar e cobrar 
a multa de que trata este artigo. 

Art. 15. O Custeio dos encargos decorrentes desta lei 
serã atendido pelas atuais contribuições previdenciárias 
a cargo da União, da empresa e do segurado, com um 
acréscimo, a cargo ex.clus.ivo- da. empresa, das seguintes· 
·percentagens do valai' da folha de salário de contri
buição dos segurados de _que. trata o art. 1~': 
I- 0,4% (quatro dfcimos por ceÕto) para a empresa 

em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja 
considerado leve e; 

11-1,2% (um e dois décimos por cento) para a em
presa em cuja atividade esse ri-sco seja considerado mE:
dio· 
rir- 2,5% (dois e meio por cento) para a empresa em 

cuja atividade esse risco seja considerado grave. 

§ li' O acréscimo de que trata este artigo serã reco
lhido juntamente com as demais contribuições arrecada
das pelo INPS. 

§ 29 O Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) classificarã os três graus de risco em tabela pró
pria organizada de acordo com a atual experiência de ris
co, na qual as empresas serão automaticamente enqua
dradas, segundo a natureza da respectiva atividade. 

§ 3~' A tabela serã revista trienalmente pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social, de acordo com 
a experiência de risco verificada no período. 

§ 49 O enquadramento individual na tabela, de ini
ciativa da empresa, poderã ser revisto pelo INPS, a qual
quer tempo. 

Art. 16. A contribuição anual da previdência social 
para a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higie
ne e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO, insti
tuída pela Lei nl' 5.161, de21 de outubro de 1966, será de 
um por cento da receita adicional prevista no art. 15 des
ta lei. 

Art. 17, (Revogado.) 
Art. 18. As ações referentes a prestações por aciden

te do trabalho prescreverão em 5 (cinco) anos contados 
da data: · 

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou inca-
pacidade temporária, verificada esta em perícia médica a 
cargo do INPS; 

II- da entrada do pedido de beneficio no Instituto 
Nacional da Previdência Social (INPS), ou do afasta
mento do trabalho, quando este for posterior àquela, no 
caso de doença profissional, e da ciência, dada pelo Insti
tuto acima mencionado ao paciente, de reconhecimento 
de causalidade entre o trabalho e a doença, nos demais 
casos de doenças do trabalho. Não sendo reconhecida 
pelo Instituto essa relação, o prazo prescricional aqui 
previsto se iniciará. a partir do exame pericial que com
provar, em juízo, a enfermidade e aquela relação; 
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III -Cm -qUe for reconhecida pelo INPS a incapacida
de permanente ou sua agravação. 

Art. 19. Os litígios relativos a acidentes do trabalho 
serão apreciado!>: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da previ
dência social, Segundo as regras e prazos aplicáveis às de
mais prestações previdenciárias mas cOm prioridade ab
soluta para conclusão; 

II - na via judicial, pela Justiça comum dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o procedi
mento sumaríssimo. 

Art. 20. A legislação do regime de Previdência So
cial do INPS aplica-se subsidiariamente à matéria de que 
trata esta lei. 

Art. 21. Esta lei entrará. em vigor no primeiro dia do 
terceiro mês seguinte ao de sua publicação. 

Art. 22. _Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o Decreto~lei nl' 7.836, de 10 de novembro 
de 1944, e a Lei nl' 5.316, de 14 de setembro de 1967. 

LEI No 6.260, DE 6 
DE NOVEMBRO DE 1975 

Institui benefícios de Previdência e Assistência So
cial em favor dos empregadores rurais e seus depen-
dentes, e dá outras providências. -

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1~' São instituídos em favor dos empregadores 
rurais e seus dependentes os beneffcios da Previdência e 
Assistência Social, na forrila estabelecida nesta lei. 

Art. 2" Os beQefícios instituídos por esta lei são os 
adiante especificados: 

I - quanto ao empregador rural: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por velhice. 
II - quanto aos dependentes do empregador rural: 
a) pensão; 
b) auxílio-funeral. 
III - quanto aos beneficiârios em, geral: 
a) serviços de saúde; 
b) readaptação profissional; e 
c) serviço social. 
§ 11' O aux.flio-funeral, devido por morte do empre

gado rural, serã pago a quem, dependente ou não, hou
ver, Comprovadamente, promovido às suas expensas o 
sepultamento. 

§ 29 A aposentadoria por velhice será devida a con
tar dos 6_5 (sessenta e cinco) anos de idade. 

DECRETO No 83.080, DE 
24 DE JANEIRO DE 1979 

Aprova o Regulamento dos Beneficlos da Previ
dência Social. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o item III do art. 81 da Constituição e tendo 
·em vista a Lei n9 6.439, de li' de setembro de 1977, que 
instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social- SIMPAS, decre4t: 

Art. 1~' Fica aprovado o Regulamento dos Benefí
cios da Previdência Social, que acompanha este decreto, 
com seUs 9 (nove) anexos. 

REGULAMENTO DOS BENEFICIOS DA 
PREV!DllNCIA SOCIAL 

PARTE I 
Previdência Social urbana 

TITULO 11 
Benefícios 
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CAPITULO III 
Concessão dos Beneficlos 

SEÇÃO !II 
Aposentadorias 
SUBSEÇÃO I 

Aposentadoria por Invalidez 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez é devida ao 
segurado que, após 12 (doze) contribuições mensais, es
tando ou não em gozo de auxflio..<foença, é considerado 
incapaz para qualquer trabalho e insuscetivel de reabili
tação para o exercício de atividade que lhe garanta a sub
sistência. 

§ l~' Quando verificada incapacidade total e definiti
va, a aposentadoria por invalidez independe de prévia 
concessão de auxflio-doença. 

§ ,21' A aposentadoria por invalidez decorrente de 
uma das causas enumeradas no item II do art. 33 inde
pendC de período de carência. 

Art. 43. A aposentadoria por invalidez está condi
cionada à verificação da invalidez, mediante exame 
médico-pericial a cargo da previdência social, salvo no 
caso de segregação comp~lsória. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 120, de 1986 

(NI' 6.631/85, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executifo a criar udla Escola 
Téc:nica Agrícola no Município de Quixeramobim, H 
Estado do Ceari. 

O CorigfessO Nacional decret~: 
Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

uma Escola Técnica Agrícola, no Município de Quixera
mobim, Estado do Cearã. 

Art. 21' O estabelecimento de ensino de que trata 
esta lei manterâ cursos de 21' grau, destinados à formação 
de técnicos em .:igricultura e pecuária. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 41' Revogam~se as disposiÇões em contrário. 

f Às Comissões de Agricultura e de Educação e 
Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 121, de 1986 

(NI' 3.082/80, na Casa de origem) 

Altera a Lei o9 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
modificada pela Lei nl' 4.390, de 29 de agosto de 
1964, que institui a fiscalizaçio democrática das em
presas de capital estrangeiro mediante a obrigatorie
dade de divulgação de dados e dá outras providênciaS: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art~ 1 Q O art. 39 da Lei n9 4.131, de 3 de setembro de 
1962, passa a vigorar acrescido de dois parãgrafos, nu
merados como§§ 1~' e 21', renumerando-se o atual parã
grafo único,_ n.a forma abaixo: 

§ l~' Os capitais estrangeiros registrados sob a 
forma de investimento direto, de que trata a alfnea 
a, bem como os referidos nas alíneas c e d deverão 
ser representados, obriga"toriamente, por ações noM 
minativas, quotas ou partes de capital. 

§ 21' As pessoas jurídicas estabelecidas ou com 
sede no Brasil, de cujo capital participam, como só
cias ou acionístas controladoras, pessoas físicas ou 
jurídicas com residência ou sede no estrangeiro, po
derão participar de pessoas jurídicas com sede no 
Brasil, bem como estas de outras, sucessivamente, 
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mas todas essas participaÇões deverão ser represen· 
tadas, também obrigatoriamente, por 8.Çõca nomi· 
nativas, quotas ou partes de cap~tal. 

Art. 2'1 As pessoas jurfdicas estabelecidas ou com 
sede no Brasil, qualquer que seja a forma que revistam, 
cujos sócios ou açionista.s -C:ó_ntroladores tenham partici~ 
pações de capital registradas de acordo o disposto no art. 
3.,. da Lei n9 4.131, de 3 de setembro de 1962, submeterão 
suas demonstrações financeiras à auditoria de auditor in

. dependente registrado na Comissão de V alares Mobi
Iiãrios - CVM. 

§ I 'i' Entende-s~ por sócio õU ai:iõriístã CoritrOiador, 
para os ereitoS desta lei, o titul~r de direito de sóciO que 
lhe assegure, de forma pêrniãneD.Te, a· pieponderâriêii 
nas deliberações sociais e o poder de designai a miioi-ia J. 
~os gerentes ou administradores sociais.) 

§ 2"' AS Pessoas jurídicas coligadas_ pu sob c.ontrole 
daquelas de que trata este artigo, submeterão, também, à 
mesma auditoria as suas respectivas demonstrações fi~ 
nanceinis. · 

Art. J<;> As pessoas jurídicas alUdidas n~ caput do 
art."2'- deverão observar as disposições dos arts.. 175 a 
188 e 243 a 250 da Lei n9 6.404~ de_ 15 de dezembro de 
1976, e as normas da COmissão de Valores Mobiliârios 
- CVM aplicáveis às companhias abertas, de acordo 
com o disposto no parâgrafo únicó do art. 22 da Lei n9 

6.385, de 15 de dezembro de 1976, atentando, ainda, ao 
que dispõe o parãgrafo único deste artigo. 

Parãgrafo único. As notas explicativas das demons
trações financeiras deverão disCilinínãf O ~vbf1,1mC -tot~l 
das Operações de câmbio comprado e vendido no exercí
cio social, com observância dos lt~ns específicos 
do Código de Classificação do Banco Central do Brasil. 
dando especial destaque às operações que tenham como 
beneficiárias, no exterior, quaisquer empresas pertencen
tes ao mesmo grupo económico, das pessOãS ftirfdicas re
feridas no caput do artigo 29. 

A~t. 49 Sem prejuízo do disposto no art. 99 da Lei nt 
4.313, de 3 de setembro de 1962, as remessas para o exte
.rior, efetivadas pelas pessoas jurídicas de que trata o ca
put do art. 2"' desta lei, dependem de comprovação do 
cumprimento das disposições desta lei. 

Art. 59 Esta Lei entra em viSor ria data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.404, 

DE 15 DE DEZJoMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei; 

CAPITULO I 

Características e natureza da Companhia ou So-
ciedade Anónima 

Características 

Art. 19 A companhia ou sociedade· anônima terã o 
capital diVidido em ações, e a responsabilidade dos só
cios ou acionistas serã limitada ao preço de emissão das 
ações subscritas ou adquiridas. 

Objeto Socíal 
Art. 29 Pode ser objeto da companhia qualquer em

presa de flm lucrativo, não contrãrio à lei, à ordem 
p~blica e aos bons costumes. 

§ (9 Qualquer que seja o objeto, a companhia ê mer~ 
cantil e se res;e pelas leis e usos do comércio. 

§ 29 O estatuto social definirá o objeto de modo pre
ciso e completo. 

§ 39 A companhia pode ter por objeto participar de 
outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a 
participação é facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. 
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CAPITULO XV 
Exercício social e de~onstrações financeiras 

SEÇÃO I 
Exercício Social 

Art. 175. O exercício S_ocial terã duração de 1 (um) 
ano e a data do término serã fixada no estatuto. 

Parágrafo único. Na constituiçãO da companhia e 
nos casos de alteração estatutária o exercício social po
derá ter duração diversa. 

SEÇÃO II 
Demonstrações Financeiras 

Disposi-;:ões Gerais 

Art. 176. Ao fim de cada exercício sOCial, a Direto
ria fará elaborar, com base na escrituração -m:ercatllil da 
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimóniO 
da companhia e as mutações ocorridas no exercício: 
I- balanço patrimonial; 
II -demonstração dos lucros ou prejuízos acumula

c;Ios; 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
IV- demonstração das origens e aplicações de recur~ 

SOS. __ 

_§ 19_ As demonstrações..de cada ex.erc[cio serão publi
cadas com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 

§ 29 Nas demonstrações, as contas semelhantes po
derão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser 
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ul
trapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo 
de contas; mas é vedada a utilização de designações ge~ 
néricas, como "diversas contas" ou .. contas correntes". 

§ 39 As demonstrações financeiras registrarão a des
tinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da ad
ministração, no pressuposto de sua aprovação pela as
sembléia geral. 

§ 49 As demonstrações serão complementadas por 
notas explicativas e outros quadros analíticos ou de.
monstrações contábeis necessários para esclarecimento 
da situação patrimonial e dos resultado.s do exercício. 

§ 59 As notas deverão indicar: 
a) os principaís critérios de avaliaçãO dos elementoS 

patrimoniais, especíalmC::rite estoques dos cálculos de de.
preciação, amortização e exaustão de_ constituição de 
provisões para encargos ou riscos, e dos-- ajUstes para 
atender a perdas prováveis na realização de elementos do 
ativo; 

b) os investimentos em outras sociedades, quando re
levantes (art. 247, parãgrafo únicoJ; 

c) o aum'ento de valor de elementos do ativo resultan~ 
te de novas avaliações (art. 182, § 39); 

d) os ónus reais constituídos sobre elementos do ati
vo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsa
bilidades eventuais ou contingentes; 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garan
tias das obrigações a longo prazo; 

f) · o número, espécies e classes das ações do capital so~ 
cial; 

g)- as opções de compra de ações outorgadas e exerci
das no exercício; 

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 19); 
i) os eventos subseqUentes à data de encerramento do 

exercício que tenham, ou possam a vir a ter, efeito rele
vante _sobre a situação financeira e os resUltados futuros · 
da companhia. 

§ 69 A companhia fechada com património líquido 
na data do balanço, não superior ao valor nominal de 
20.000 (vinte mil) Obrigações Reajustáveis do Tes_ouro 
Nacional, não serã obrigada à elaboração e publicação 
da demonstração das origens e aplicação de recursos. 

Escrituração 

Art. 177. A escrituração da companhia será manti
da em registras permanentes, com obediência aos precei
tos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar mé-
todos ou critérios contábeis uniformes no tempo e regis~ 
trar as mutações patrimoniais segundo o regime de com
petência. 

§ 1 q As demonstrações financeiras do exercício em 
_ que houver modificação de métodos ou critérios contã-
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beis, de efeitos relevantes, deverão indicá~la em nota e 
ressaltar esses efeitos. 

§ 29 A companhia observará em registros auxiliar~. 
sem modificação da escrituração mercantil e das de
monstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei 
tributâria, ou de legislação especial sobre a atividade que 
constitui seu objeto, que prescrevam métodos ou cri
térios cõntábeis diferentes ou determinem a elaboração 
de outras demonstrações financeiras. 

§ 39 As demonstrações financeiras das companhias 
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Co
missão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente 
auditadas por auditores independentes registrados na 
mesma comissão. 

§ 49 As demonstrações financeiras serão ·assinadas 
pelos administradores e por contabilistas legalmente ha
bilitados. 

SEÇÃO III 

Balanço Patrimonial - Grupo de Contas 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise 
da situação financeira da c_ompanhia. 

§ 19 No ativo, as contas serão dispostas em ordem 
decrescente de_ grau de liquidez dos elementos nelas re
gistrados, nos seguintes grupos: 

a) ativo circulante; 
b) ativo realizável a longo prazo; 
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo 

imobiliãrio e atiVo deferido. 
§ 29 No passivo, as contas serão classificadas nos se-

guintes grupos: 
a) passivo circulante; 
b) passivo exigível a longo prazo; 
c) resultados de exercícios futuros; 
d) patrimônio líquido, dividido em capital social, re

servas-de capital, reservas de reavaliação, reservas de lu
cros e lucros ou prejuízos acumulados. 

§ 39 O saldos devedores e credores que a companhia 
não tiver direito de compenSar serão classificados sepa
radamente. 

Ati v o 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte 
modo: 
I- no ativo circulante: as disponibilidades, os direi

tos realizáveis no curso do exercício social subseqilente e 
as aplicações de recursos em despesas do exercício se
guinte; 
II- no ativo realizável a longo prazo: os direitos rea~ 

lizãveis -após o térmírio do exercício seguinte, assim 
como os derivados de vendas, adiantamentos ou emprés~ 
times a sociedades coligadas ou controladas (art. 243), 
diretores, adonista:S ou participantes nó lucro da compa
nhia, que não cOnstituírem negócios usuais na explo
ração do objeto da companhia; 
III- em investimentos: as participações permanentes 

em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, 
não classificáveis no ativo circulante, e que não se desti· 
-nem à manutenção da atividade da companhia ou da em
presa; 
IV- no ativo imobilizado: os direitos que tenham 

por objeto bens destinados à manutenção das atividades 
da companhia e da empresa, ou exercidos com essa fina
lidade, inclusive os de propriedade industrial ou comer
cial; 

V- no ativo deferido: as aplicações de recursos em 
despesas que contribuirão para a formação do resultado 
de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos 
ou creditados aos. acionistas durante o período que ante
ceder o início das operações sociais. 

Parágrafo úniCo. Na ccompanhia em que o ·ciclo 
operacional da empresa tiver duração maior do que o 
exercfcio social, a classificação no circulante ou longO 
prazo terá por base o prazo desse ciclo. 

Passivo Exigivel 

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive fi
nanciamentos para aquisição de direitos do ativo perma
nente serão classificadas no passivo circulante, quando 
se vencerem no exercício seguinte, e no passivo exigfvel a 
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longo prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, ob
servado o disposto no parágrafo único dQ art. 179. 

Resultados de Exercícios Futuros 

Art. 181. Serão classificados como resultados de 
exercícios futuros as receitas de exercícios futuros, dimi
,nufdas dos custos e despesas a elas correspondentes. 

Património Liquido 

Art. 182. A conta do capital social discriminará o 
montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não 
realizada. 

§ I'>' Serão classificados como reservas de capital as 
!=Ontas que registrarem: 

a) a contribuição do subscritor de ações que uhr8.pas
sar o valor non:iinal e a parte do preço de emissão das 
ações sem valor nominal que ultrapassar a importância 
destinada à formação do capital social, inclusive nos ca
sos de conversão em ações de debêntures ou partes bene-
ficiárias; , 

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bó-
nus de subscrição; 

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures; 
d) as doações e as subvenções para investimento. 
§ 29 Será ainda registrado como reserva de capital o 

resultado da correção monetária do caPital realizado, 
enquanto não capitalizado. 

§ 39 Serão classificadas co-mo reservas de reava
liação, ·as contrapartidas de aumentos de valor atribuidos 
a elementos do ativo em virtude de novas avaliações com 
base em laudo nos termos do art. 89, aprovado pela as
sembléia geral. 

§ 49 Serão classíficadas como reservas de lucro as 
contas constituídas pela apropriação de lucros da com
panhia. · 

§ 59. As ações em tesouraria deverão ser destacadas 
no balanço como dedução da conta do património líqui
do que registrara origem dos recursos aplicados na sua 
aquisição. 

Critérios de Avaliação do Atlvo 

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão 
avaliados segundo os seguintes critérios: 
I- os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores 

mobiliãrios não-classificados como investimentos, pelo 
custo de aquisição ou pelo·valor do mercado; se este for· 
menor; serão excluídos os já prescritoS e feitaS as provt 
sões adequadas para ajustá-lo ao valor provável de reali
zação, e será admitido o aumento do custo de !!-quisição, 
até o limite do valor do mercado, para registro de ~or
reção monetária, variação cambial ou juros acrescidos; 
II- os direitos que tiverem por objeto mercadorias e 

produtos do comércio da companhia, assim como 
matérias-primas, produtos em fabricãção e bens em al
moxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, dedu
zido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, 
quando este for inferior. 

III- os investimentos em particípação no capital so
cial de outras sociedades, ressalvado o disposto nos arts. 
248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão 
para perdas prováveis na realização do seu valor, quan~ 
do essa perda estiver comprovada como permanente, e 
que não será modificado em razão do recebimento, sem 
custo para a companhia, de ações ou quotas bonificaâas; 

IV - os demais investimentos, pelo custo de aqui
sição, deduzido de provisão para atender às perdas pro- -
váveis na realização do Seu valor, ou para redução do 
custo de aquisição ao valor de- mercado; quando este for 
inferior; - -

V - os direitos classificados no imobilizado, pelo cus
to de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta 
de depreciação, amortização ou exaustão; --

VI- o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, 
deduzido do saldo das contas que registrem a sua amor
tização. 

§ 19 Para efeitos do disposto neste artigo, considera
se valor de mercado: 

a) das matérias-primas -e dOs-bens em almoxarifado, o 
preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra 
no mercado; · 

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço 
líquido de realização mediante venda no mercado, dedu
zidos os impostos e demais despesas necessárias para a 
venda, e a margem de lucro; 
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c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual pos
sam ser alienados a terceiros. 

§ 29 A diminuição de valor dos elementos do ativo 
imobilizado será registrada periodicamente nas contas 
de: 

a) depreciação qUando corresponder à perda_do valor 
dos direitos que têril por objeto bens físicos sujeitos a 
desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza 
ou obsolescência; 

b) amortização quando corresponder à perda do va
lor do capital aplicado na aquisição de direitos da pro
priedade industrial ou comercial e quaisquer outros com 
existência ou exercício de duração limitada, ou cujo ob
jeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contra
tualmente limitado. 

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, 
decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto se
jam recUrsos minerais ou florestais, ou bens aplicados 
nessa exploração. 

§ 39 Os recursos aplicados no ativo diferido serão 
amortizados periodicamente, em prazo não superior a 1 O 
(dez) a_nos, a partir do início da operação normal ou do 
exercício em que passem a ser usufruídos os benefícios 
deles decorrentes, devendo ser registrada a perda do ca
pital aplicado quando abandonados os empreendimen
tos ou atividades a que se destinavam, ou comprovado 
que essas atividades não poderão produzir resultados su
ficientes para amortizá-lOs. 

§ 49 Os estoques de mercadorias fungíveis destina~ 
das à venda poderão ser avaliados pelo valor de merca
do, quando esse for o costume mercantil aceito.pela téc
nica contábil. 

Critérios de Avaliação do Passi'vo 

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão 
avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
I- ãs obrigações, encargoS: e riscos, conhecidos- ou 

calculáveis, inclusive imposto de renda a pagar com base 
no resultado do exercício, serão computados pelo valor 
atualizado até a data do balanço; 

II -as obrigações em moeda estrangeira, com cláusu
la de paridade cambial, serão convertidas em moeda na
cional à taxa de câmbio em vígor na data do balanço; 

III- as obrigações sujeitas a correção monetária se
rão atualizadas atê a data do balanço. 

Corre&;ão Monetária 

Art. 185. Nas demonstrações financeiras deverão 
ser considerados os _efeitos da modificação no poder de 
compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos 
do património e os resultados do exercício. 

§ 19 Serão corrigidos, com base nos índices de desva
lorização da moeda nacional reconhecidos pelas autori
dades federais; 

a) o custo de aquisição dos elementos do ativo perma
nente, inclu"sive os recursos aplicados no ativo diferido, 
os saldos das contas de depreciação, amortização e 
exaustão, e as provísões para perdas; 

b) os saldos das contas do património líquido. 
§ 29 A variação nas contas do patrimônio líquido, 

decorrente de correção monetária, será acrescida aos res
pectivos saldos, com exceção da '?orreção do capital rea
lizado, que constituirá a reserva de capital de que trata o 
§ 29 do art. 182. 

§ 39 As contrapartidas dos ajustes de correçã.o mo
netária serão registradas em conta cujo saldo será com
putado no resultado do exercício. 

SEÇ'ÃO IV 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Art. 186 .. A demo_nstr_ação de lucros ou prejuízos 
acumulados discriminará: 

I - o saldo do infcio do perído, os ajustes de exercí
cios anteriores e a correção monetária do saldo inicial; 

II - as reversões de reservas e o lucro liquido do 
exercício; 
lli- as transferências para reservas, os dividendos, a 

parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período. 

§ 19 Como ajustes de exercícios anteriores serão con
siderados apenas os decorrentes de efeitos da mudança 
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a 
determinado exercício anterior, e que não possam ser 
atribuídos a fatos subsequentes. 
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§ 29 A demonstração de. lucros ou prejuízos acumu
lados deverá indicar o montante do dividendo por ação 
do capital social e poderá ser incluída na demonstração 
das mutações do património líquido, se elaborada e 
publicada pela companhia. 

SEÇÃO V 
Demonstração do Resultado do Exercício 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício 
discriminará: 
I- a receita bruta das vendas e serviços, as deduções 

das vendas, os abatimentos e os impostos; , 
II- a receita líquida das vendas e serviços, o custo 

das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 
I II - as despesas com as vendas, as despesas financei

ras, dedu,zidas das receitas, as despesas gerais e adtn.inis
trativas, e outras despesas operacionais; 

IV- o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e 
despesas não-operacionais e o saldo da conta de cor
reção monetária (artigo 185, § 39); 

V - o resultado do exercício antes do imposto de ren~ 
da e a provisão para o imposto; 

VI- as participações de debêntures, empregados, ad
ministradores e partes beneficiárias, e as contribuições 
para instituições ou fundos de assistência ou previdência 
de empregados; 

VII- o lucro ou prejuízo líquido do ex:ercfcio e o seu 
montante por ação do capital social. 

§ }9 Na determinação do resultado do exercício se
rão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, in-· 
dependentemente da sua realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou in
corridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

§ 2<:> O aumento do valor de eleiQ.entos do ativo em 
virtude de novas avaliaç~es_, registrados como reserva de 
reavaliação (art. 182, § 39), somente depois de realizado 
pode~á ser computado como lucro para efeito de distri
buição de dividendos ou participações, 

SEÇÃO VI 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 

Art. 188. A demonstração das origens e aplicações 
de recursos indicará as modificações na posição financei
ra da companhia, discriminando: 

I - as origens dos recursos agrupados em: 
a) lucro do exercício, acrescido de depreciação, amor

tização ou exaustão e ajustado pela variação nos resulta
dos de exercícios futuros; 

b) realização do capital social e contribuições para re
servas de capital; 

c) recursos de terceiros, originários do aumento do 
passivo exigível a longo prazo, da redução do ativo reali- . 
zâvel a longo prazo, e da alienação de investimentos e di
reitos do ativo imobilizado. 
II- as aplicações de recursos, agrupado$ em: 
a) dividendos distribuídos; 
b) aquisíção de direitos do ativo imobílízado; 
c) aumento do ativo realizável a longo prazo, dos in

vestimentos e do ativo diferido; 
d) redução do passivo exigível a longo prazo; 
III - o excesso ou insuficiência das origens de recur

sos em relação às aplicações, representando aumento ou 
redução do capital circulante líquido; 

lV - os saldos, no inicio e no fim do exercício do ati
voe passivo circulantes, o montante do capital circulante 
líquido e o seu aumento ou redução durante o exercício. 

CAPITULO XX 
Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas 

SEÇÃO I 
Informações no Relatório da Administraçilo 

Art. 243. O relatório anual da administração deve 
relacionar os investimentos da companhia em sociedades 
coligadas e controladas e mencionar as modificações 
ocorridas durante o exercício. 
. § J9 São coligadas as sociedades quando uma parti

Cipa com 10% (dez por cento) ou mais, do capital da ou
tra, sem controlá-la. 
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§ 29 Considera.se controlada a sociedade na qual a 
controladora, diretamente ou atravês de outras controla
das, é titular de direitos de sóciO que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas deliberações so
ciais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

§ 31' A companhia aberta divulgará as informações 
adicionais sobre coligadas e Controladas, que forem exi
gidas pela Comissão de Valores Mobiliârios. 

SEÇÃO II 
Participação Recíproca 

Art. 244. t vedada a participação recíproca entre a 
companhia e suas coligadas ou controladas. 

§ {9 O disposto neste artigo não se aplica ao Caso em 
que ao menQs uma d~s s?ciedades partici~a de ~utra 
com observância das condições em que a le1 autonza a 
aquisiÇãO das préprias ações (art. 30, § 1'~, alínea b). 

§ 211 As ações do capital da controladora, de propric> 
dade da controlada, terão suspenso o direito de voto: 

§ 39 O disposto no § 2~ do art. 30, aplica-se. à aqui
sição de ações da companhia aberta por suas coligadas e 
controladas. 

§ 411 No caso do§ 111, a saciedade deverá alienar, den
tro de 6 (seis) meses, as ações ou quotas que excederem 
do valor dos lucros ou reservas, sempre que.esses sofre
rem redução. 

§ 5<~ A participação recíproca, quando ocorrer em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisição, 
pela companhia, do controle de sociedade, deverá. ser 
mencionada nos rel;~.tórios e demonstrações financeiras 
de ambas as sociedades, e será eliminada no prazo máXi
mo de I (um) ano, no caso de coligadas, salvo acordp em 
contrário ser alienadas as ações ou quotas de aquisição 
mais recente ou, se da mesma data, que representem me.
nor porcentagem do capital social. 

§ 611 A aquisição de aç.ões ou quot~s que resulte pa:
ticipação recíproca co.fr!- v10la~ã? ao ~hsp_osto neste ~r~l
go importa responsab1hdad~ ClVd sobdãna dos a~mmts
tradores da sociedade, eqmparando-se, para efettos pe
nais, à compra ilegal das próprias ações. 

SEÇÃO lll 
Responsabilidade dos Administradores 

e das Sociedades Controladoras 
Administradores 

Art. 245. Os administradores não.Podem, em prejuí
zo da companhia, favorecer sociedade coligada, contro
ladora ou controlada cumprindo-lhes zelar para que as 
operações entre as sociedades, se houver, observem con
dições estritamente comutativas, ou com pagamento 
compensatório adequado; e respondem perante a com
panhia pelas perdas e danos resultantes de atas pratica
dos com infração ao disposto neste artigo. 

Sociedade Controladora 

Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a 
reparar os danos que causar à companhia por atas prati
cados com infração_ao dispositívo· ncis arts. 116 e 117. 

§ 19 A ação para h a ver reparação cabe: 

a) a acionistas que representam 5% (cinco por cento) 
ou mais do capital social; 

b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas 
custas e honorários de advogados devidos, no caso de vir 
a ação ser julgada improcedente. 

§ 29 A sociedade controladora, se condenada, além 
de reparar o dano e arcar com a_s custas, pagará hono· 
rários de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 
5% (cinco por cento) ao autor da ação, calculados sobre 
o valor da indenização. 

SEÇÃO IV 

Demonstrações Financeiras 

Notas Explicativas 

Art. 247, As notas explicativas dos investimentos re
levantes devem conter informações precisas sobre as so
ciedades coligadas e controladas e suas relações com a 
companhia, indicando: 

I - a denominação da sociedade, seu capital social e 
patrünônio líquido; 
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II - o número, espêcies e classes das ações ou quotas 
de propriedade da companhia, e o preço de mt::rcado das 
ações se houver; 
III- o lucro líquido do exercício; 
IV - os crêditos e obrigações entre a companhia e as 

sociedades coligadas e controladas; 
V- o montante das receitas e despesas em operações 

entre a companhia e as sociedades coligadas e controla
das. 

Parãgrafo único. Considera-se relevante o investi
mento: 

a) ern cada sociedade coligada ou controlada, se o va
lor Contábil é igual ou superior a 10% (dez porcento) do 
valor do patrimônio líquido da companhia; 

b) no conjunto das sociedades coligadas e controla
das, se o valor contábil é igual ou superior a IS (quinze 
por cento) do valor do patrimônio liquido da compa
nhia. 

Avaliação do Investimento em Coligadas e Controla
das_ 

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os 
investimentos relevantes (art. 247, parágrafo único) em 
sociedade coligada sobre cuja administração tenha in
fluência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) 
ou mais do capital social e em sociedades controladas, 
serão avaliadas pelo valor de patrimônio Hquido, de 
acordo com as seguintes normas: _ 
I- o valor do patrimônio líquido da coligada ou da 

controlada será determinada com base em balanço patri~ 
monial ou balancete de verificação levantado, com ob~ 
servãncia das normas desta Lei na mesma data, ou até 60 
(sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da 
companhia no valor de patrimônio líquido não serão 
computados os resultados não-realizados d~rrentes de 
negócios com a companhia ou com outras sociedades co~ 
ligadas à companhia, ou por ela controladas; 

11- o valor do investimento serã determinado me
diante a aplicação sobre o valor de patrimônio liquido 
referido no número anterior da porcentagem de partici~ 
pação no capital da coligada ou contr?lada;_ 
lii- a diferença entre o valor do mvest1mento, de 

acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigi
do monetariamente, somente serã registrada como resul
tado do ex:ercicio: a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coliga
da ou controlada; 

b) se corresponder, comprovadamente, a ganho~ ou 
perdas efetivos; 

c) no caso de companhia aberta, com observância das 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobi
liãrios. 

§ 1 <? Para efeito de determinar a relevância do inves~ 
timento nos casos deste artigo, serão computados como 
parte do custo da aquisição os saldos de créditos das 
companhias contra as coligadas e controladas. 

§ 211 A sociedade coligada, sempre que solicitada 
pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou 
balancete de verificação previsto no número I. 

Demonstrações Consolidadas 

Art.249. A companhia aberta que tiver mais de 30% 
(trinta por cento) do valor do seu patrimônio líquido re~ 
presentado por investimentos em sociedades controladas 
deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas de~ 
monstrações financeiras, demonstrações consolidadas 
nos termos do art. 250. 

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobi
liários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas 
demonstrações devam ser abrangidas na consolidação, e; 

a) determinar a inclusão de sociedades que, embora 
não controladas, sejam financeira ou administrativa~ 
mente dependentes da companhia; 

b) autorizar, em casos- especiais, a exclusão de uma ou 
mais sociedades controladas. -

Normas sobre Consolidação 

Art. 250. Das demonstraçô.es fmanceiras consolida
das serão excluídas: 
I- as participações de uma sociedade em outra; 
II- os saldos de quaisquer contas entre as socieda· 

des· 
ÚI- as parcelas dos resultados do exercício dos lu

cros ou prejufzos acumulados e do custo de estoques ou 
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do ativo permanente que corresponderem a resultados, 
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades. 

§ 111 A participação dos acionistas controladores no 
patrimônio líquido e no lucro liquido do exercício será 
destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na 
demonstração cdnsolidada do resultado do exercício. 

§ 2<~ A parcela do custo de aquisição do investimento 
eni controlada, que não for absorvida na consolid8.ção 
deverá ser mantida no ativo permanente, com deduçã~ 
da provisão adequada para perdas jã comprovadas serâ 
objeto de nota explicativa. ' 

§ 39 O valor da participação que exceder do custo de 
aquisição constituirá parcela destacada dos resultados de 
exercícios futuros até que fique comprovada a existência 
de ganho efetivo. 

§ 49 Para fins deste artigo, as sociedades controla
das cujo exercício social termine mais de 60 (sessenta) 
dia~ antes da data do encerramento do exercício da com
panhia, elaborarão, com o?s~ãncia d~s n?nnas desta 
lei, demonstrações finance1ras extraordmánas em data 
compreendida neste prazo. 

···········································.··· 
··························· ··················· 

LEI N• 4.131, 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1962 

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior. 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Pre.
sidente da República sancionou, nos tern1os do § 29 do 
art. __ 70 da Constituição Federal, e eu, Auro Moura An
drade, Presidente do Senado Federal, promulgo, de 
acordo com o disposto no § 49 do mesmo artigo da Cons
tituição, a seguinte Lei: 

Art. 19 Consideram-se capitais estrangeiros, para os 
efeitos dessa lei, os bens, máquinas e equipamentos, en
trados no Brasil, sem dispêndio inicial de divisas, desti~ 
nados à produção de bens ou serviços~ bem como os re
cursos financeiros ou monetários, introduzidos no Pafs, 
para aplicação em atividades econômicas desde que, em 
ambas as hipóteses, pertençam a pessoas ffsicas ou jurí
dicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 

Art. 2<~ Ao capital estrangeiro que se investir no Pafs 
será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedi
do ao capital nacional em igualdade de condiç~es. sendo 
vedadas quaisquer discriminações não previstas nà pre
sente lei. 

Do Registro dos Capitais, 
Remessas e Reinvestimentos 

Art. 39 Fica instituída na Superintendência da Moe
da e do Crê:dito, um serviço especial de registro de capi
tais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingres
so no País, bem como de operações financeiras com o ex
terior, no qual serão registrados: 

a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País 
sob a forma de investime.nto direto ou de empréStimo, 
quer em moeda, quer em bens; 
- b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de 
capitais ou como rendimento desses capitais, lucros, di
videndos, juros, amortizações, bem como as de royalties, 
de pagamento de assistência técnica, ou por qualquer ou
tro título que para fora do País implique transferência de 
rendimentos; 

c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangei
ros; 

d) as alterações do valor monetãrio do capital das em
presas procedidas de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo único. O registro dos reinvestimentos a 
que se refere a letra c será devido, ainda que se trate de 
pessoa jurídica com sede no Brasil, mas filiada a empresa 
estrangeira ou controlada por maioria de ações perten
centes a pessoas físicas ou jurídicas com residência ou 
sede no estrangeiro. 
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LEI N"' 4.390, 
DE 29 DE AGOSTO DE 1964 

Altera a Lei n"' 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá 
outras providências. 

Art. !9 Os arts. 4"', 51', 7"', 91', 10, II, o parâgrafo úni~ 
co do art. 25, arts. 28 e 43, da Lei n~>A.l31, de 3 de se
tembro de 1962, passam a ter a segUinte redação: 

"Art. 49 O registro de capitais estrangeiros serã efe.
tuado na moeda do país de origem, e o de reinvestimento 
de lucros simultaneamente em moeda nacional e na moe
da do país para o qual poderiam ter sido remetidos, rea
lizada a conversão à taxa cambial do período durante o 
qual foi comprovadamente efetuado o reinvestimento. 

Parágrafo único. Se o capital for representado por 
bens, o registro serã feito pelo seu preço no país de ori
gem ou, na falta de comprovantes satisfatórios, segundo 
os valores apurados na contabilidade da empresa recep-. 
tora do capital ou ainda pelo critério de avaliação que 
for determinado em regulamento. 

Art. 59 O registro do investimento estrangeiro serâ 
requerido dentro de trinta dias da data de seu ingresso 
no País e independente do pagamento de qualquer taxa 
ou emolumento. No mesmo prazo, a partir da data da 
aprovação do respectivo registro contábil pelo órgão 
competente da empresa, proceder-se--â ao registro dos 
reinvestimentos de lucros. 

§ 19 Os capitais estrangeirOs e respectivos reinvesti
mentos de lucros jâ existentes no País também estão su
jeitos a regiStro, o qual sei'á requerido por seus proprie
tários ou responsáveis -pelas empresas em que estiverem 
aplicados dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
da data da publicação desta Lei. 

§ 29 O Conselho da Superintendência da Moeda e 
do Crédito determinará quai5 os comprovantes a sereffi 
exigidos para concessão do tegistro dos capitais de que 
trata o parágrafo anterior. 

Art. 79 Consideram-se reinvestimentos, para os efei
tos desta Lei, os rendimentos auferidos por empresas es
tabelecidas no País e atribuídos a residentes e domicilia
dos no exterior, e que forem reaplicados nas mesmas em
presas de que procedem ou em outro setor da economia 
nacional. 

Art. 99 As pessoas físicas e jurídicas que desejarem 
fazer transferências para ó exterior -a título de lucro, divi
dendos, juros, amortizações, royalties, assistência técni
ca, científica, administrativa e semelhantes, deverão sub
meter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão 
de Imposto sobre a Renda os contratos e documentos 
que forem considerados necessârios para justificar a reM 
messa. _ 

§ 19 Em casos de registras requeridos e ainda não 
concedidos, nem denegados, a realização das transferên
cias de que trata este artigo poderá ser feita dentro de 1 
(um) ano a partir -da data desta lei, mediante termo de 
responsabilidade assinado pelas empresas interessadas, 
prazo este prorrogável 3 (três) vezes consecutivas, por 
ato do Presidente da República, em face de exposição do 
Ministro da Fazenda. 

. § 3·9·. N~ · ~~~ ·p;~;t~ ·p;l~· ·p;r·âg~~f;~;~;;ri~;o,~a~---
transferências sempre dependerão de prova de quitação 
do Imposto de Renda. 

Art. lO. A Superintendência da Moeda e do Crédito 
poderá, quando considerar necessário, verificar a assis
tência técnica, admillistrativa oU semelhante, prestada a 
empresas estabelecidas no Brasil que impliquem remessa 
de divisas para o exterior, tendo em vista apurar a efeti
vidade dessa assistência." 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e d~ Edu
cação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedien
te lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n9 116, de 
1986, que, nos termos regimentais, deverá receber emen
das pelo prazo de cinco sessões ordinárias, perante a pri
meira comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. 19-

. Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 268, de 1986 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 1986 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' minha intenção 

de me afastar do País por trinta dias, para tratamento de 
saúde. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os 
protestos de minha alta estima e perfeita consideração. 
- Roberto CampOs. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Devidamente 
instruído com atestado médico, nos termos do Regimen
to Interno, colocarei o requerimento em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
De acordo com o requerimento, fica concedida a li

cença solicitada por S. Ex•, o Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Durante ore
cesso a Presidência, nos termos do disposto no art. 45 do 
Regimento Interno, autorizou, ad referendum do ple
nário, os Senadores João Calmon e Cid Sampaio a 
acompanharem o Senhor Presidente da República em 
sua-viagem ·oficial à Argentina, no período de 28 a 30 de 
julho último, conforme requerimentos de S. Ex.'s 

São os seguintes os requerimentos encaminhados 
à Mesa 

REQUERIMENTO 
N• 269, de 1986 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Re-
pública para integrar a Comitiva Oficial que irâ acompa
nhar Sua Exceléncia_ em visita à República Argentina, 
nos dias 28, 29 e 30 do corrente mês, solicito autorização 
do Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos 
arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 25 de julho de 1986. -João Cal~ 
mon. 

REQUERIMENTO 
N• 270, de 198ii 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Re
pública para integrar a Comitiva Oficial que irá acompa
nhar .sua Excelência em visita à República Argentina, 
nos d1as 28, 29 e 30 do corrente mês, solicito autorização 
do Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos 
arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1986. - Cid Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, àS 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas 
de Lei do Senado n9s 28, 87 e 285, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
H~ poucas semanas, em visita ao m1,1nicípio aCreano 

de Cruzeiro do Sul, senti a natural preocupação dos agri
culto~es d_o_Projeto de Assentamento Dirigido- PAD 
-Santa Luzia, distante 50 quifômetros da sede munici
pal, por lhes faltar apoio para o escoamento de sua pro
dução agrícola. 

Ali se_ en_contram, assentados pelo INCRA, mais de 
400 agricultores ou o correspondente a uma população 
superior a 2.000 habitantes. Um núcleo numeroso como 
esse, foi organizado sob os melhores auspícios na admi~ 
nistração dinâmica e honesta do Coronel Marne Paiva, 
quando Coordenador do INCRA, no Acre. Contudo, a 
falta de condições financeiras não lhe possibilitou dotar 
de estrutura completa, como estradas vicinais. 

Essa lacuna perdura há dois anos, sem qualquer provi
dência para preenchê-la. E os trabalhos poderiam ter j .. ' 
cio, valendo-se os responsáveis pela fase estival pi-opfc:1a 
para empreendimentos dessa natureza. Os agricultores 
ali presentes, que também se dedicam ao pequeno cria-
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tório, Com-bons resultados para a região, ante o seu la
bor fecundo, devem merecer especial atenção governa
mental, até como estimulo. Daí o motivo do meu apelo 
ao INCRA no sentido de socorrê-los, enquanto as chu
vas não vêm_. 
-~ uma providência necessária, imperativa e saudável, 

pois contribuirá para oferecer estrutura fisica a quem 
produz. Não se pode e nem se deve abandonar à própria 
sorte patrícios cujo principal objetivo é aumentar a sua 
produção agropastoril, numa fase difícil, quando o nos
so pafs se viu obrigado a importar alimentos do exterior. 
Correspondido esse justo anseio, os resultados serão aus
piciosos. 

Paralelamente ao assunto que estou me referindo, em 
defesa dos parceleiros do P AD-Santa Luzia, no municí
pio acreano do Cruzeiro do Sul, também pela sua impor
tância política e económica, e indicado para sede dC uma 
Escola Técnica voltada para a agropecuária. Nesse senti
do, enderecei ao Senhor Ministro da Educação, Jorge 
Bornh~us_en, telex que passo a ler como parte integrante 
deste meu pronunciamento, vasado no seguinte teor: 

Nome: Ministro Jorge Bornhausen 
End.: Ministério da Educação 
Cidade: Brasília Estado: DF. 70000 

N9 817 - 4-8-86- Fiquei empolgado com o 
programa desse Ministério de instalar Escolas Téc
nicas pelo interior brasileiro, por mim presenciado 
no Palácio do Planalto mês Julho. Face a isso 
lembro e peco ao estimado Ministro que destine 
uma para ser instalada no Município Acreano de 
Cruzeiro do Sul, considerando a sua localização é o 
29 maior Município depois da capital, Rio BrancO. 
E em abono ao presente pleito a Escola servirá para 
atender aos Municípios do Vale Juruã, como Mân
cio Lima, Tarauacá e Feijó, todos próximos a Cru
zeiro do Sul. Existe a Escola Agrícola na Capital 
Acreana, situada no Vale do Purus, distante 800 
Km de Cruzeiro do Sul, e a comunicação com os 
Municípios do Vale do Juruã é apenas por via ãe
rea. RessalteMse que uma escola Técnica em Cruzei
ro do Sul trará incalculáveis beneficias à juventude 
juruaense, que se encontra distante da única Escola 
Agrícola existente no Acre, localizada na Capital 
Acreana. Cordiais Saudações Senador Jorge Kalu
me. 

Este é o apelo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que de
sejava formular ao INCRA e ao Sr. Ministro da edu
cação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageJli)- Concedo a 
palavr~ ao nobre Se~ador Nivaldo Machado. (Pausa.) 

S. Ex• não esfá -presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELV1DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~' 
dente, Srs. Senadores: 

O meu Estado, o Piauí, apresenta, muitas vezes, con
trastes gritantes. Hoje, entretanto, não desejo focalizar 
aqueles pontos de que, costumeiramente, cuido desta tri
buna, para exibir à Nação tais contrastes. Hoje, desejo 
falar sobre um novo contraste. No domingo transato, 
dois Partidos políticos, em locais diferentes, realizaram 
as suas convenções, sem faixas na cidade, sem os custo
sos outdoors. sem cartazes e apenas com a vibração natu
ral nos recintos fechados em que se realizaram as duas 
convenções. 

No sábado passaao, dois outros Partidos também fize
ram as suas convenções. Os dois canais de televisão exis
tentes no Estado, de instantes a instantes, anunciavam o 
grande evento. As ruas ficaram cobertas de faixas alusi
vas ao evento. Veículos de toda sorte, com e sem placa, 
visitaram todos os pontos das cidades, inclusive das cida
des vizinhas, todos convocad_os para participarem de 
uma eleição cujOs resultados previamente todos conhe
ciam. O mais importante de tudo isso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é que na convenção de sábado, mais do 
que uma convenção, foi oferecido ao povo um "show" 
com a participação do Barão Vermelho, com a partici
pação do famo-so - eu diria, inspirado em Luiz Gonza
ga, que é nordestino- sanfoneiro DominSuinhos e ain
da do internacionalmente conhecido Jorge Ben. Mas não 
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é apenas do contraste das convenções, Sr. Presidente, 
que desejo falar. 

Lembro à Casa que, no final de 1984, o Senado FedC.. 
ral autorizou o meu Estado a contrair um empréstimo 
externo no valor, de 80 milhões de dólares. No ano passa
do, novamente, o Senado Federal voltou a autorizar o 
Piauí a contrair um empréstimo externo, em dólar ameri
cano, no valor de 60 milhões de dólares. Sem necessida
de, pelo menos aparente, de autorização do Senado, o 
meu Estado também contraiu no ano" pãssado, baseado 
numa famosa Resolução de n" 63 do Banco Central, que 
é fragrantemente inconstitucional, meu Estado também 
obteve 30 milhões de dólares, importâncias eSsas que so
madas perfazem o total de 170 milhões de dólares, quase 
toda essa import~nciã. destinada à construção, recons
trução e pavímentação de estradas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, imitaria que esta Casa 
fosse examinar as estradas que deveriam ter sido cons
truídas no Piaui, até as que foram coO:!itn!ídas antes e 
que, por falta de assistência, por fa1ta de cuidados, por 
falta de manutenção, por falta de conservação, se encon
tram hoje em estado lastimável. Mas esse, Sr. Presidente 
e Srs. S.enadores, é um assunto sobre o qual me deterei 
em outra opdrtunidade. Hoje, apenas gostaria de focali
zar este novo tipo de contraste. Não é mais um contraste 
do crescimento do Piauí em relação ao Nord!!ste, e muito 
menos o contras_te dq crescimento do Nordeste em re
lação ao resto do País; agora, é um novo-c·ontraste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou a espera de que o 
Ministêrio ·da Fazenda forneça as informações que soli
citei por intermédio de V. Ex~, a fim de que possa, basea
do em números, deter-me, examinar detalhadamente a 
matêria. 

Por hoje, desejo apenas aflorá-la e dar a notícia da rea
lização das duas convenções. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Macb-ado. 

O~SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constituída do Projeto de Lei da Câ
m~ra n9 31/86, Projeto de Resolução nt> 35/86; Requeri
mentos n9s 97 e 160, de 1986, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli}- Há oradores 
inscritos. ---

Concedo_ a palavra ao nobre Senador César Cais. 

O SR. CI::SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a Tribuna na tarde de hoje para defender al
guns pleitos de interesse dos pescadores, por entender 
que suas reivindicações são as mais justas, merecendo, 
portanto, as atenções do Poder Público. 

Nas visitas que tenho feito aos Sindicatos e Colônia- de 
Pescadores no meu Estado, tenho recebido de represen
tativas lideranças sugestões que objetivam oferecer me
lhores condicionamentos para aqueles que razem da pes
ca a sua atividade profissional. 

Creio, Sr. Presidente, qUe para melhor se traçar uma 
política mais eficaz para o setor pesqueiro, ê necessário 
que o Governo tome a iniciativa para a criação do Mi
nistério da Pesca ou venha a cria! uma secretaria espe
cial, diretamente vinculada à Presidência da República, 
o que, sem dúvida, ensejaria rápidas soluções para ·as 
problemas que a laboriosa classe tem enfrentado. 

Sabemos, Srs. Senadores, que os assuntos referentes à 
pesca são de responsabilidade do Ministério da Agricul
tura, que no direcionamento dos seus programas dispen
sa maior atenção para os setores de produtos da terra, 
esquecendo praticamente os anseios dos trabalhadores 
da pesca. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sççi!p II) 

Gostaria ag·õ-ra;· Sr. Presidente, de enumerar algumas 
das reivindicações dos pescadores, as quais representam 
o miníma de atendimento aos seus legftímos interesses, 
sem qualquer conotação paternalista, mf;ls apenas um 
igual tratamento ao que já é ofereCidO a outras catego-
rias profissionais. :' 

Como é do conhecimento de todos, o pescador no 
exercício das suas atividades, se deparam Com inúmeras 
dificuldades, enfrentando quase que diariamente um sol 
inclemente, que provoca, na maioria das vezes, o enve
lhecimento precoce, diminuindo em conseqüência a sua 
própria força física. 

Diante de tantas adversidades, acredito que é de intei
ra justiça a concessão de aponsentadoria ao pescador aos 
50 anos de idade ou 25 anos de efetivo desempenho pro
fissiorial, assegurando-lhe um rendimento mensal capaz 
de atender, pelo menos, as suas mais elementares necessi
dades. 

Um outro benefício que o pescador vem !eivindican
do, se refere ao favorecimento inerente à periculosidade 
e insalubridade, visto que ele enfrenta, muitas vezes tor
mentas e altas marés, colocando as suas pequenas em
barcações em constantes riscos de naufrágio com o imi
nente perigo de vida. 

O problema de impostos é outro tema que tem preocu
pado a_§ses abnegados profissionais. Eles defendem que 
a ;1çào fiscal incida sobre os equipamentos não permiti
dos e não atinja o produto já capturado, excluindo-se, 
evidentemente, o pescado fora das normas estabelecidas 
na atual legislação. 

Entendo, Sr. Presidente, que o Governo deveria, obri
gatoriamente, oferecer apoio técnico, viabilizando a pes
quisa e extensão das comunidades pesqueiras, conside
rando as sugestões dos pescadores no perfil do técnico 
envolvido e na elaboração do respectivo plano de traba
lho. 

No quadro sanitário, necessita o pescador que lhe se
jam assegurados todos os direitos previstos no sisrema 
previdenciário, ampliando, inclusive, o atendimento 
médico-hospitalar. 

Também é bom lembrar que a atividade da pesca é 
completamente diversa da função exercida pelo agricul
tor, razão pela qual torna-se indispensável a ação gover
namental no sentido de inserir na atuallegislação da Pre
vidência Social as do~nças provenientes da atividade pes
queira, tais como: distúrbios da visão, enfermidades de 
coluna, reumatismo, hérnias, doenças dermatológicas e 
problemas circulatórios, sendo assegurado aos pescado
res portadores dessas moléstias o direito à aposentadoria 
por invalidez, a exemplo do que já é reconhecido em ou
tros grupos profissionais. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, que a execução do elen
co _de medidas aqui proposto farã justiça a uma sofrida 
classe profissional que, sem medir esforços, também tra
balha pelo desenvolvimento do País, desempenhando 
importante papel no contexto· nacionaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, $rs. Senado
res: 

O Ministro de Estado da Educação, Senador Jorge 
Bornhausen, esteve em Aracaju no dia 26 de julho passa
do, sendo recebido pelo Governador João Alves Filho. 

Do aeroporto, S. Ex' seguiu para o Palácio Olímpia 
Campos, onde assinou vários convênios no valor de Cz$ 
46 milhões, que serão repassados ao Governo do Estado, 
através da Secretaria da Educação, Prefeituras Munici
pais, Universidade Federal de Sergipe, Escola Técnica 
Federal, fnsti~uto Lourival Fontes, Grupo de Trabalho 
Caminho da Redenção e Arquidiocese de Aracaju. 

Compareceram à solenidade de assinatura deis men
cionados convênios, o Vice-Governador Antonio Carlos 
Valadares, o Prefeito Jackson Baireto Lima, o Magnífi
co Reitor da Universidade, Professor Eduardo Conde 
Garciã, SecfetáriOs Estaduais, Prefeitos e-autoridades di
versas. 

Revestiu-se de extraordinária importância prática a vi
sita do MinistiO Jorge Bornhausen a Sefgipe, em: face da 
magnitude dos recursos alocados e dos aspectos concre
tos dos convênios firmados. 
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Assim é que para 37 muriicípios do Estado, foram libe
rados 18 milhões, 922 mil cruzados que vão permitir a 
constrtiçãó de 120 novas salas de aula, a recuperação e 
arrij:lTíação de 76 escolas, o equipamento de 121 escolas, o 
fornecimento de material didático para 18 escolas, bene
ficiando a 32.103 alunos, além do treinamento a 925 pro
fessores e a criação de 5.802 vagas na rede estadual de 
ensino e a construção de mais 80 escolas na zona rural do 
Estado. 

Para a Secretaria de Estado da Educação foram libera
dos pelo Ministro CzS 18 milhões para a construção de 
18 escolas e mais 3 milhões, 432 mil cruzados para a 
aquiSição de material de cantina que serão repassados 
para a FAE. Para melhoria do ensino, foram repassados 
para a Escola Técnica Federal a importância de 2 mi
lhões, 679 mil cruzados e para o Programa a Nova Uni
versidade foram repassados para a UFS I milhão, 237 
mil cruzados, além de 18 milhões, 922 mil cruzados para 
3-7 prefeituras municípais para a construção de escolas 
para crianças de 7 a 14 anos. ~ 

No decorrer da cerimônia realizada no Palácio Olím
pia Campos, esclareceu o Ministro Jorge Bornhausen 
que... -

·•a Educação ê a prioridade máxima e que o êxito 
do Plano Cruzado do Presidente José Sarney permi
tiu a realização coordenada e planificada dos convê
nios ... Destarte não acontecerá o que ocorreu no 
passado, quando as verbas somente eram liberadas 
no final do mês de novembro. Agora, com a libe
ração iniciada em agosto e terminada em outubro, 
as realizações na área educacional nos municípios 
permitirão o atendimento real dos alunos no início 
do ano letivo", 

Em seguida, conjuntamente com o Governador, o Mi
nistro visitou o Centro de Criatividade e o Hospital Uni
versitário, onde o Magnífico Reitor Eduardo Conde 
Garcia formulou apelo no sentido de que o Ministério da 
Educação proporcionasse o apoio imprescindível ao fun
cionamento do referido Hospital. 

Depois dessas duas visitas, durante as quais acompa
nhei o Ministro e o Governador, seguiu-se o almoço no 
Palácio de Veraneio, do qual participaram os prefeitos e 
convidados. 

Às tS horas acompanhei o Ministro Jorge Bornhausen 
a São Cristóvão, que desejava conhecer na ex-capital ser
gipana, o Museu de Arte..Sacra. 

Independentemente do alto significado e dos excepcio
nais resultados de sua viagem, o Ministro Jorge Bor
nhausen tornou-se credor do mais alto apreço, da estima 
e da gratidão do povo sergipano, pela decisiva contri
buição do Ministério da Educação ao Desenvolvimento 
sócio-cultural do Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Não hâ mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signado para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n' 28, de 1983, de autoria do Senador Gastão 
MUller, que considera, para fins de comemoração nacio
nal, a data de lO de dezembro como Q,. "dia da decla
ração universal dos direitos humanos" e dá outras pro
vidências, tendq 

PARECERES, sob n9s 583 e 584, de 1986, das Comis· 
sões: 

- de Constitulçio de Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

...:.;_-de Educação e Cultura, favorável. 

-2-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 87, de 1983, de autoria do_ Senador Affonso 
Camargo, que dispõe sobre o tempo de duração da con~ 
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servação de produtos alimentícios industrializados e dâ 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 67, 68 e 69, de 1986, das CoR 
missões: 

-'de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Economia e de Saúde, favoráveis. 

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇllo-fi) 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 285, de 1983, de autoria do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, que concede amparo aos traba
lhadores rurais no caso de acidente do trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 759 e 760, de 1985, das Comis
sões; 
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Legislação Social, favorável-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 5 horas e I 5 minutos.) 

Ata da 147~ Sessão em 5 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SR"S. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes, 
-César Cais- Nivaldo Machado --Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Alaor Coutinho 
- Luiz Viana - João Calnion - Amaral Peixoto -
Gastão Müller- José Fragelli - Enéas Faria- Arno 
Damiani - Jaison Barreto- Ivan Bonato- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. 
Havendo mímero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não hâ expediente a ser lido. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do--Projeto de Lei 
do Senado n9 28, de 1983, de autoria do Senador 
Gastão MUller, que considera, para fins de come
moração nacional, a data de lO de dezembro como 
Q, .. Dia da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos", e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 583 e 584, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e J ustlça, pela constitucionali
dade e juridiCida:dC; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

Em cliscussão o projeto, em se&undo turno. (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é definitivamente 

aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Inter
no. 

O projeto irá à Comissão.-de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovadq: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 28, de 1983 

Considera, para fins de comemoração nacional, a 
data de 10 de dezembro como o "Dia da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos", e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional dtX:reta: 

Art. 19 A data de 10 de dezembro passa a ser come
morada em todo o País como q, "Dia da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos". 

Art. 29 O Governo Federal, na data a que se refere 
o art. }9, promoverá divulgações sobre a importância e 
objetivos da "Declaração Universal dos Direitos Huma
nos", inclusive mediante convênios com os GOVernos 
Estaduais. 

Art. 39 Esta lei entra em vigotna data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Discussão, em segundo tUrno, do ProjetO de Lei 
do Senado n9 87, de 1983, de autoria do Senador 
Affonsº Camafgo, que dispõe sobre o tempo dedu
ração da conservação de produtos alimentícioS-in
dustrializados e dá outras providê-riclas, "tendO 

PARECERES, sob n•s 67, 68 e 69, de 1986, das 
Cóinissões: 

"='-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicldade; e 

-de Economia de Saúde, favoráveis. 

E-m discUssão o prOJeto, cem segundo turrio. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
-Encerrada a discussão, o projeto é dado como defini

tivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regi
mento Interno. 

O projetO írá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovad9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 87, de 1983 

"Dispõe sobre o tempo de duraçã.Õ da conservação 
de produtos alimentícios industrializados, e dá provi
dências." 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. }9 Os produtos alimenti~os industriiil~zados 

sujeitos a deteriorização, deverão conter nas suas emba~ 
lagens ou etiquetas, a_ data de sua fabricação e a data do 
término do seu tempo de duração. 

§ ]I' O _tempo de duração de um produto alimentício 
é o prazo decorrido da fabricação até o momento em 
que ele perde suas propriedades específicas. 

§ 211 As datas deverão ser' anotadas com a indicação 
clara, explícita ·e na ordem, dos algarismos correspon
dentes ao dia, ao mês e ao ano. 

Art. 211 Nos casos em que a durabilidade dos produ
tos alimentícios industrializados depender de sua con
servação em temperaturas ntáxiniW. determinadas, estas 
também deverão ser obrigatoriamente anotadas nas em
balagens ou etiquetas. 

Art. 31' A infração das normas legais acarretará, iso
lada ou cumulativamente, nos termos previstos em regu
lamentos e sem prejuízo da responsabilidade penal cabí
vel, as seguintes sanções administrativas: 

I - adveftência; 
II- multa de até 10 (dez) vezes o maior salãrio míni

mo vigente no País; 
III- apreensão ou condenação _das_matêrias-primas 

e produtos; 
IV --suSperisão, impedimento ou interdição tempo

rária ou definitiva; 
V- denegação, cassação ou cancelamento de regis

tro ou licenciamento; 
VI - interVeOÇão. 

Art. 4_11 O_ Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre 
sua forma de cumprimento e fiscalização. 

Art. 511 Esta Lei entre em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

do Senaáo n9 285, de 1983, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que concede amparo 
aos trabalhadores rurais no caso de acidente do tra
balho, tendo 

PARECERES, sob n•s 759 e 760, de 1985, das 
Comissões: 
~ -de Constituiç_io e Justiça, pela constitucio

nalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, favorável. 

Em discussã<? o projeto, Cm segundo turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, __ a projeto é considerado defini
tivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regi
mento Interno. 

O prOjeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projetõ aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• -285, de 1983 

Amparo aos trabalhadores rurais no caso de aci
dente do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Passa a vigorar com a seguinte redação o § 

111 do art. }9 da Lei n9 6.195, de 19 de dezembro de 1974 
que atribuiu ao FUNRURAL a concessão de prestações 
por acidente: 

§ 111 Para os efeitos deste artigo, acidente do trãba
lho é- aquele assim definido nos artigos 29 e 3t da Lei nt 
6.361, de 19 de outubro de 1976." 

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O.SR. JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A segurança no trânsito, nas vias rodoviárias bem 
construidas, bem equipadas e policiadas, tecnicamente 
adquadas à demanda do transporte, com boa manu
tenção, que garantam a segurança do usuário-motorista, 
passageiro ou pedestre - é um dever do Estado, um di
reito de todo cidadão. O não cumprimento desse dever 
importa, antes mesmo que em prejuízos de ordem eco
nômica e sOcial, em riscos de vida para a população, em 
violações dos direitos inalienáveis e supremos do índivf
du9: o direito à vida, o direito de ir e vir, o direito à ~ _ 
gurança. 
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Na região da Grande Florianópolis, em Santa Catari~ 
na, o meu Estado, na Rodovia BR-101, precisam-ente no 
trecho que corta as cidades de Biguaçu, São José e Pa~ 
lhoça, o Governo Federal está sendo responsabilizado 
por muitas mortes de seres humanos. Nesse trecho, so
mente no ano passado, foram assassinadas 46 pessoas e 
centanas foram mutiladas ou gravemente feridas. Digo 
.. assassinadas", Sr. Presidente, porque há anos que as 
precárias condições da rodovia são incompátiveis com o 
volume de trãfego intenso e diversificado, e, apesar das 
insistentes denúncias e apelos da população, todos dis-
pensáveis pela ocot;,r~ncia diária de acidentes e seu ex
tenso necrológico - nenhuma providência foi tomada 
pelos órgãos competentes, isto é, pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem- o DNER. Ao lado 
das possíveis falhas humanas e mecânicas, da fatalidade, 
o Minist~rio dos T~ansportes é conivente com essa trági
ca rotina que ceifa Vidas humanas, que mutila e fere pes
soas quase todos os dias. 

As características e condições técnicas do treçho 
Biguaçu-São José Palhoça estão há tempo superadas, 
ante o intenso número de veículos que por ela transita. 
Na região densamente povoada, onde também se con
centram muitas cidades industriais, comerciais e de ser
viços, são comuns os casos de atropelament9s, quase 
sempre Com mortos. A duplicação da pista e o recapea
mento _do leito da estrada são obras prioritárias e inadiá
veis. O. "trecho da morte", como já está sendo conheci
do, carece de muitos reparos e melhoramentos, para que 
a rodovia volte a ser social e economicamente necessária, 
humanamente utilizável: a construção de trevos; vias pa
ralelas à estrada para absorção de trânsito local; viadu
tos que racionalizem o tráfego; passagens subterrâneas 
para os pedestres (a maioria trabalhadores empregados 
na região); e um policiamento regular e eficaz. 

Sr. Presidente, recebemos várias mensagens aflitivas 
de trabalhadores, empresãrios, associações comuni
tárias localizados· no. "trecho da morte" da BR-101, soli
citando a nossa interferência, o nosso apelo ao Governo 
Federal para que tome providências, aja imediatamente 
executando essas obras. As mensagens repetem que;, .. a 
questão não . é técnica ou económica, mas trata-se de 
uma questão de vida". Vida de cada um e de todos, das 
familias. das comunidades da região e do Estado, de to
dos os brasileiros"'ue transitam pela BR-101, naquele 
trecho. 

Nós esperamos medidas urgentes do DNER, do Mi
nistí:rio dos Transportes, que instalem a inquestionável 
serventia económico-social da estrada e, principalmente, 
que interropam o genocfdio na BR-101, e cesse a respon
sabilidade do Governo Federal. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 31, DE 1986 ~ 

(Em regime de urgência - art. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 31, de 1986 (n9 7.596/86, na Casa de orig~), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República que drspõe 
sobre a criação de cargos nos ofícioSjudiclãís-da Justiça 
do Distrito- Federal e dã outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferidos em 
plenãrio, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

Votação, cm turno único, do Proj~to de Resolução n9 
35, de 1986 (apresentado pela Comissão_ de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 409, de 1986), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2. 732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II) 

e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nQs 410 e_4ll, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicídade; e 

- de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n~ 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, Solicitando, nos tei
mas do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 
80, de 1984, de sua autoria, que "altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 horas semanais .a jornada de trabalho". 

4 

Vot8.ção, em turno único, do RequerimentO n9 160, de 
1986, de_ autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 

-nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento In
terno do Senado Federal, a constituição de uma Comis
são Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em ple
nãrio, da Comissão: 

- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Estã encerra-
da a sessão. · 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
R!LO BADAR0 NA SESSÃO DE25-6-86 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O S:R. MURILO BAD:\RÚ (PDS- MG. Para discu
tir o projeto.) - Sr. President<; Srs. Se_n~dores: 

Em 1961 era eu Presidente da Sociedade Coral de Belo 
Horizonte, entidade que foi matriz criadora e sustenta
dora de todo o movimento artístico-cultural de Belo Ho
rizonte, em especial na área musical, e que mais tarde, 
juntamente com a Socieda'de Mineira de Concertos Sin
fônicos e a Cultura Artística de_Minas Gerais, acabaram 
transformando-se na Universidade Mineira de Artes, 
uma das escolas que mais têm contribUído para o aper
feiçoamento da cultura e das artes ~ Minas Gerais. 

Estou recordando isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
para o Plenârio da Cãsa, no instante em que vamos ini
ciar a discussão do projeto que concede benefícios fiscais 
na áreâ do Imposto de Renda a operações de caráter cul
tural e artístico, projeto esse ao qual dou a minha entu
siãstica adesão, a minha prazerosa adesão e o meu cfvico 
apoiamento, e estou certo de que represento toda a Ban
cada do Partido Democrático Social, que em Plenário 
oferecerá seus votos para a aprovação desse projeto. 

Mas, ao recordar o fato, lembro-me de que procurei o 
então Chefe da Casa Civil do Governo Magalhães Pin
to, para obter do Governo auxflio para que a sociedade 
a que acabei de me aludir pudesse realizar alguns come
timentos na ârea artística e a realização de alguns espe
táculos de natureza popular. O nosso propósito era en
tão fazer concertos na periferia de Belo Horizonte. desti
nados a trabalhadores. O então Chefe da Casa Civil do 
Governo Magalhães Pinto, ofereceu-me a seguinte res
posta;. "O Governo não tem dinheiro para os que cho
ram e, portanto, não tem dinheiro para os que cantam". 

Algo semelhante aconteceu, aqui, no Palácio do Pla
nalto, quando o Madrigal Renascentista postulou, junto 
ao Presidente Jânio Quadros, auxflio para realizar uma 
excursão à Europa. Naquela época a resposta foi mais 
ou menos a mesma;, .. Nós precisamos, primeiro, cuidar 
dagueles que choram e não daqueles que cantam". 

E, evidente, que ambas as respostas são muito mais 
demagógicas do que lógicas e racionais. Uma Nação 
não vive só atribuindo recursos para os que choram; 
uma Nação, também, tem que cuidar daqueles que can
tam, daqueles que fazem rir, daqueles que realizam espe-
tá cu los de toda natureza porque, através disso, ê que 
\}ma. Nação toma conhecimento das suas origens, adqui
re consciência da sua importância histórica, mantém a 
sua identidade, que perm~nece pelos tempos. 
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Sr. Presidente, fico muito à vontade para tratar desse 
projeto, porque durante longos anos, em minha vida de 
estudante, como Parlamentar, militei intensamente ao 
lado dos artistas de Minas Gerais. 

Era eu, Secretário de Governo, do então Govenrador 
Israel Pinheiro, qu·ando a Escola de Artes Guignard es
tava na iminência de fechar as suas portas. Procurado 
por artistas plásticos, realizei gestões junto a:o Governa
dor, junto aos órgãos do Governo estadual e, através de 
uma mensagem à Assembléia Legislativa, acabamos por 
oficializã-la. A Escola Guignard é responsãvel pela for
mação ·dos mais importantes artistas plásticos brasilei
ros, da atualidade. 

Oc Sr. Alberto Silva - Permite-me um aparte, nobre 
Senador Murilo Badaró? 

O SR. MURILO BAD,I.RÓ -Com prazer, Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Quero me congratular com V. 
Ex• porque não sabia que o famoso conjunto coral de 
Belo Horizonte, que tem fama internacional, havia sido 
i:ilcentivado por V. Ex~; acabo de saber que V. Ex• fez 
parte dele, no seu início, no- seu nascedouro. 
Congratular-me com V. Ex• por essa postura e por esse 
discurso que faz hoje a que nós, particularmente eu, 
como representante do Piauí associo-me ao projeto que 
vamos aprovar, de iniciativa do nosso Presidente José 
Sarney, e dizer que realmente V. Ex• tem razão. Num 
país que realmente quer se promover como país desen
vOfVfdo, deve-se colocar a cultura como a sua platafor-
ma de apresentação. Lembro-me de que o coral, a que 
V. Ex• se referiu, não só marcou, como marca, a sua po
sição de destaque dentro do País como lá fora. Quando 
fui Governador do Piauí estimulei exatamente isso, e o 
coral denominado Nossa Senhora do Amparo, do Piauí, 
veio a um festival de corais do País e tirou o segundo lu
gar numa disputa entre São Paulo, Rio de Janeiro e o 
próprio coral de seu Estado. Sinal de que essa atitude 
dos governantes, que desejam ver os seus Estados e o 
País progredir, merece apoio total desta Casa. Está de 
parabéns V. Ex• pelo discurso que faz e de parabéns por 
ter fundado o Coral Renascen*ta de Belo Horizonte. 

O SR. MURJLO BADARÓ- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sr. Presidente, prossigo nestas rápidas considerações. 

O SR. PRESIDENTE (iosê Fragelli)- Eminente Se
nador Murilo Badaró,lembro a V. Ex• que o seu tempo 
é de 15 minutos e que estamos em regime de urgênCia. 

V. Ex• pode continuar com a palavra. 

O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, repito que a minha adesão a esse proje

to é uma adesão prazerosa ... 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ..:... Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• é um homem de grande 
sensibilidade. Meu cantata permanente e diário com V. 
Ex•, como meu Lider, me faz acreditar nisso. Até o liVro 
de crônj_cas que V. Ex' escreveu, V. Ex• deu-lhe o nome 
de um instrumento para marcar a sua posição em favor 
da cultura, que é Bombardino- não sei se V. Ex• ainda 
se lembra disso. Faço questão de registrar este fato e, ao 
mesmo tempo, congratular-me por essa exaltação que 
V. Ex• estâ fazendo pela tramitação desse projeto de lar
ga envergadura para a cultura nacional. 

O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Disto tenho orgulho, 
mesmo porque, eu me permito dizer, fui autor da lei que 
criou o Dia Nacional da Cultura e da Ciência, em home-
nagem ao inolvidãvel Rui Barbosa, considerando o dia 5 
de novembro como o Dia Nacional da Cultura e da 
Ciência, pela sua data natalícia. Parabéns a V. Ex• por 
estar usando a tribuna em exaltação à cultura. 

O SR. MUR!LO BADARÓ- Muit~ grato~ V. Ex• 
Eu dizia, Sr. Presidente, que a minha adesão se faz de 
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forma prazerosa, porque, por longos anos tenho aqui e 
acolá, lutado nessa direção. 

Foi da minha autoria uma tentativa, na Câmara dos 
Deputados, quando era ainda Deputado Federal, no 
sentido de obter do Governo a autorização para que as 
Prefeituras do interior alocasSeni um percentual reduzi
do do Fundo de Participação dos Municípios, especifi
camente d~tinado à criação e à manutenção das bandas 
de música no interior, ·a primeira- e mais expressiva for
ma de manifestação cultuial eidStCnte no interior do 
País. E essas bandas de música estão praticamente en
cerrando as suas atividades, pelo alto custo do instru
mental, pela falta de apoio e de incentivos que, praza 
aos céus, esse projeto pode resolver agora, nesta emer
gência. ~ claro que não hã ninguém que possa recusar 
aplausos a uma iniciativa coino essa. 

O Sr. Cesar Cais - Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com muito prazer 
nobre Senador. _' 

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Murilo Badaró, 
V. Ex• destaca - não só com propriedade, mas com co
nhecimento do assunto, porque sei que V. Ex• é um ho
mem dedicado à cultura - um projeto dos mais impor
tantes e oportunos. Na realidade, há poucas semanas, eu 
procurei o Ministro Celso Furtado, com quem trabalhei 
quando S. Ex• era Superintegdente da SUDENE, para 
falar não só sobre a cultura, em geral, mas em particular 
sobre assuntos de bibliotecas e museus. Disse a S. Ex• 
que, como Governador do- EStado do Ceará., o meu 
quarto ano de Governo, na parte social, foi dedicado à 
cultura: a corais, bandas de música, bibliotecas circulan
tes, museus. Mas, ressaltei a S. Ex! que- e se os Srs. Se
nadores pudessem prestar um minuto de atenção - o 

· que mais me frustrava nas víagens qUe fazia Pelo mundo 
desenvolvido, como Ministro de Estado, era ver o aces
so que massas de jovens têm aos museus e bibliotecas. 
Como eu só acredito em desenvolVimento com liderança 
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competente, é claro que aqueles pafses industrializados 
estão fazendo massas de líderes competentes_. A()s _do
mingOs, os jovens vão aos museus em todo o mundo, e 
lá. está o resultado de pesquisas de cientistas. No meu 
Estado os jovens não têm nenhuma condição de com
prar livros; como fazer uma liderança competente? En
tão, pedi ao Ministro Celso Furtado que S. Ex•, no seu 
programa, colocasse como prioritário esse projeto que 
sei oriundo do Presidente José Sarney, quando Senador. 
E, realmente, senti que o Ministro_ Celso Furtado tinha a 
mesma preocupação que eu demonstrava; se nós não en
contrássemos uma maneira, através de recursos particu
lares - porque são incentivoS fiscais, do Governo, mas 
são os particulares que fazem - nós teriamos sempre a 
cultura cerceada às pequenas verbas orçamentárias. 
Cumprimento V. Ex• pelo pronunciamento que faz. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Lembro a V. 
Ex• que o seu tempo estâ esgotado. 

O SR. MURILO BADARÓ---.. Sr: Presid~te,. vou 
concluir. 

O que é importante assinalar nesse projeto 6 que de ai-
- guma forma ele vai concorrer para que o Estado se afas

te um pouco da postura paternalista em relação ao 
problema cultural do País. Quanto mais os artistas tive
rem liberdade de criar e produzir, quanto mais recursos 
forem destinados a essas atividades nós, então, estare
mos chegando ao ideal do verdadeiro regirri.e democrâti
co, que é a criação plena, independente da censura senão 
aquela prevista na lei, ou à total libertação dos criadores 
de cultura da ingerência tutelar do Estado como ocorre, 
por exemplo, nos países do Leste europeu, onde a pre
sença do poder absoluto impede a criação artística e cul
tural. 

~claro, Sr. Presidente, que em uma emergência como 
essa, de regime de urgência, não se poderã fazer muitas 
alusões ao muito que as artistas brasileiros têm feito 
pelo País. Apenas recordaria três figuras para, em sua 
memória, homenagear toda essa categoria de pessoas 
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que aqui e acol.ã lutam para manter acesa a chama do 
teatro, que é a continuação da própria vida: Rodolfo 
Mayer que tive a oportunidade de assistir ainda muito 
jovem, quando ele saiu pelo Pafs, levandq, .. As Mãos de 
Eurídice", e não raro vi vã rias vezes as plat6ias aderirem 
à emoção que a força criadora do artista desencadeava, 
misturadaS às IâSrinlas- e aos aplausos. Procópio Ferrei
ra, que foi também um dos pilares de sustentação do 
teatro brasileiro; uma outra artista exemplar, por sua 
notãvel categoria, foi Henriette Morineau, uma das 
mais Ird.imas expressões do teatro brasileiro. 

Poderíamos, Sr. Presidente, nos alongar na referência 
aos musicistas, aos pintores, aos escultores, a quantos de 
uma ou de outra forma continuam acreditando na arte e 
na.sua força criadora. E finalmente, no instante em que 
nós oferecemos apoio à aprovação do projeto, uma 
lembrança aos artistas que por ele serão beneficiadO$: 
uma palavrinha, onde puderem, em favor de um progra
ma para ós menores abandonados, no teatro, no rádio, 
-na televisão, a.e· qualquer forma uma palavrinha para 
um programa em favor dos menores abandonados, que 
é um estigma que marca a Nação e de certa forma agri
lhoa a nossa consciência moral. 

E, finalmente, um apelo ao Senhor Presidente da Re- "'. 
pública: um programa para a velhice- não há no País: .-; 
um só programa de amparo à velhice. E os velhos que 
chegam ao final e ao ocaso da vida, sofrendo a mais 
dura pena que é a pena da solidão, estão vegetando a{ 
em meio às mais duras dificuldades, sem que o Governo 
estenda a sua mão generosa para eles. O Governo está. 
encontrando recursos para aqueles que cantam, para 
aqueles que fazem rir, para aqueles que produzem arte e 
cultura; que o Governo não se esqueça, também, daque-
les que choram, daqueles que sofrem e, sobretudo, dos 
velhos que padecem a solidão dos últimos dias de sua vi-
da. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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I.!- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Avisos do Ministro Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República 

- N9 472/86, encaminhando informações presta-" 
das pelo Ministério da Fa;zenda sobre os quesftos 
constantes do Requerimento n'i' 62/86, -formulado. 
com o objetivo de instruir o exame do Projeto de Lei~ 
do Senado n'i' 139, de 1983. ' 

- N9 473/86, encaminhando os esclaredmentos, 
prestados pelo Ministério da Indústria e do Comér
ci~,IõOb.!'_e_ os _q~esitos coristantes do Requerimento 
n9 92/86, fOrmulado com o objetivb de instruir o exa
me do Projeto de Lei do Se.n!c!o n9 14(84. 

- N" 508/86, encaminhando os esclarecimentos 
prestados pelo Ministério do Interior sobre os quesi~ 
tos constantes do Requerimento n~> 21, de 1986, for~ 
mUlada com o objetivO de instruir o exame dos Pioje~ 
tos de Lei do Senado n~>s 247/84 e 356/85. 

1.2..2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a re"alizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos,-coni-Ord6in do Dia 
que designa. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR LUIZ VIANA- Viagem do Presiden~ 

te José Sarney à Argentina. 

SENADOR JORGE1<ALUME-_ ApdO em favor 
da .aplicação do transporte aéreo no estado do Acre. 

SENADOR NIVALDO MACHADO - Notícia 
veiculada no Jornal do Brasil de hoje, sobre propósi
tos governamentais de promover a recuperação das 
perdas salariais dos aposentados e reduçãÕ da contri-' 
buição previdenciâria db irabalhador de salãrio rriíni
mo. 

SENADOR JAMIL HADDAD- Situação da in· 
dústria farmacêutica:· nàcional, face a nossã: depen
dência externa nesse setor da economia. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO-Apreciação 
de medidas anunciadas pelo P!esidente da Caixa 
Económica FePeral, Sr. Marcos Fryire, pa~a adequar 

SUMÁRIO 

aquela iriStituição financeira à ordem eConómica vi
gente. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Empréstimo 
compulsór~o. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de LCi da Câmara n~' 31/86 

{il~> 7·.3~-na Casa df: otigem) .. de _iniciativa do ~ 
nhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação de cargos nos oficias judiciais da Justiça do 
Distrito Federal, e dã outras providências-(. (Em re
gime de urgência.) Votação @diada por falta de quo
rum. 

- ProjCto de Resolução n~' 35J86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
CrS 2. 732.430.000,00 (dois bilhõeS, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentOs e trinta mil cruzeiros). 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 97/86, solicitando, nos termos 
do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto _de Lei do Senado . 

_ n9 _ _§Q/84, que altera disposítiVo da Consolidação das 
Leis_ do Trabalho, com vist~ a limitar em 40 horas 
semanáis a jornada de trabalho. yq_taçio ~di"da por 
falta de quorum. 

_;Requerimento nl' 160/86, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Feperal, a constituição de um~ Comissão 
Especial, composta de 7 membros para, no praz? de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma. Tnbu
tária. Vota~o adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ENEAS FARIA- Observações sobre 

a redução, para a próxima leS:islatura, da represen
tação parlamentar do Paranâ, consoante a Resolução 
n~> 12.855/86, do Tribunal Superior Eleitoral. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -CriaÇão, 
pelo Presidente José Sarney, da-Fuildação Casa de 
Jorge Amado. · 

SENADOR JOSE IGNÃCIO FERREiRA - Re
--tc;nç?o indevidã., por parte da ~EP- Fi~anciado~ 

ra de Estudos e Projetas, de recursos oriundos do 

Banco Mundial para -financia~ento do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessílo 

1.4 ~ENCERRAMENTO 

2- ATA DA !49•SESSÃO, EM 6DEAGOSTO 
DE 1986 

2.1 - ABERTURA 

2.1.1 - Comunicações da Presidência 
Recebimento do Oficio nl' S-14/86. do Presidente 

do Tribunal de Contas do Distrito Fepcral, encami
nhando o Relatório e o Parecer Prévio daquele Tri
bunal sobre as contas do Governador do Distrito Fei, 
dera! relativas ao exercício fmanceiro de 1985. 

Decisão da Presidência em acrescentar a Comissão 
de Segurança Nacional no despacho inicial dos Pro
jetas de Decreto Legislativo n9s 8, 9 e 10, de 1986, e 
do Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1986. 

2.2 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n' 323/81, que acrescen
ta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
elevando o valor da alçada para efeito de admissão 
de recurso ordinário. Aprovado, em 21' turno. Ã Co

. missão de Redação. 
ProJeto de Ler âo--se-nado n9 43/84, que altera a ce

dação do art. 66, da Lei "" 4.728, de 14 de julho de 
1965, que disciplina o instituto da alienação fidu~ 
ciária, assegurando ao devedor, em qualquer hipóte
se, a cfetiva propriedade do bem dado em garantia. 
Aprovado, em 29 turno. À Comissão de Redação. 

Projeto de Lei do Senado n~' 203/84, que modifica 
os arts. )93 e 394 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, que aprova a Consolid~ção das Leis do 
Trabalho. Aprovado, em 29 turno. A Comissão de 
Redação. 

2.2.1 ·- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADõll. NtVÃLDO MACHADO- Portaría 
baixfjda pelo Sr. Ministro das Comunicações, coibjn: 
do a ação especuladora na comercialização do direito 
de uso de telc::fones no Pafs. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSt LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Dlretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Dir'étor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

2.2.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.3 ~ ENCERRAMENTO 

3 ~ DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SEs
SOES ANTERIORES 

- Do Sr. Nivaldo Machado, proferidos nas ses
sões de 4 e 5-8-86. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso_ sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

::z$ 92.00 

Cz$ 46.00 

Exemplar Avulso: CZ$ 0,17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

4 ~ INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

- Parecer do Conselho Deliberativo 

- Balanço Patrimonial encerrado em 28-2-86 

~Demonstração da corita "Receita e Despesa"
Balancete acumulado -de 1-l a 28-2-86 

5 ~MESA DIRETORA 

6 ~ LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 148~ Sessão, em 6 de agosto de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinãria, da 4 7• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragellie Jorge Kalume 

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

Jorge Kalume --Altevir Leal- Gaivão Mo_des~o-. 
Odacir Soar~ - Hélio Gueiros - Alexandre C_ostª_
Américo de Souza ~ Alberto Silva - H~lyídio Nunes 
~C~ar Cals - Cid Sampaio - Nivaldo Machado

"'Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto -Ala o r Coutinho - Luiz Via-
na -José Ignâcio Ferreira - Jamil Haddad -Severo 
Gomes- Gastão MUller- José Fr118elli- Enéas Faria 
-Arno Damiani - Jaison Barreto_- Ivan Bonato
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) ~A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nõSSos trabafhos.
O Sr. 1 ~-secretário procederá à leitura do Expediente 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISOS DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE 

CIVIL DA PRESIDI!:NCIA DA REPÚBLICA 

N9 472/8.6, de 17 de julho do corrente ano, encami
nhando informações prestadas pelo Ministério da Fa~ 
zenda sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 
62, de 1986, do Senador Severo Gomes, formulado com 
o objetivó de instruir_ o _exame do Projeto de Lei do Sena
do n9139, de 1983, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, que "'institui o Programa de Repartição de Capi
tal". 

N9 473/86, de 17 de julho do corrente ano, encami~ 
nhando os esclarecimentos prestados pelo Minist!rio da 

Indústria e do Comércio sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n9 92, de 1986, do Senador Nelson Car
neiro, formulado com o objetivo de instruir o exame do 
Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1984, _de sua autoria, 
que .. acrescenta dispositivo à Lei n9 6.435, de 15 de julho 
de 1977, que dispõe sobre as eOti~des -de pievidência 
privada". . 

N9 508/86, de 19 de agosto do coirCmte ano, encami
nhando os esclarecimentos prestados pelo Ministério do 
ln_te_riQr .s_obre os quesitos constantes do Requerimento 
n9 21, de 1986, do Senador Jutahy Magalhães, formula
do com o objetivo de instruir o ex.3.riie dos Projetas de 
Lei do Senado n9s 247, de 1984, de autoria do Senador 
João Lobo, que disciplina a aplicação dos recursos do 
PIN-PROTERRA e 356, de 1985, de autoria do Senador 
Josê Lins, que prorroga o prazo de vigência de incentivos 
fiscais previstos na legislação do Imposto de Renda. 

O SR. PREsiDENTE (JÕSê Fr1J.8elli) --A Presidência 
convoca sessão extraordinã.ria a réalizar-ie hoje,--às Iif 
horas e 30 minutos, destinaãa a apreciação dos Projetas 
de Lei doS~nado n9s 323, de 1981, e 4~ e_203, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Pronuncia o se
guirite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
J Pelo que representa o Senado dentro do nosso sistema 
Constitucional, creio que não poderíamos ficar omissos 
ou silenciosos diante da visita. que acaba de realizar o 
Presidente Josê Sarney à Argentin~. 

É verdade que alguinas visitas presidenciais têm ocor
rido entre os dois pafses, ao longo da nossa vida republi· 
cana. Nenhuma, acredito, tal como a de agora, foi estru
turada de modo a se projetar realmente no futuro de am
bas as nacionalidades. 

Vamos crescer juntos - terã dito o Presidente AI· 
f!)nsín. Eu diria que nos propomOs a substituir as dificul
dades do passado pela solidariedade do futuro. Pessoal
mente desejo trazer os meus aplausos à iniciativa do Pre
sidente Sarney. Fa9o-o, não por um pensamento de oca
SiãO, ·mas por antiga convicção. Hã algum tempo, prefa~ 
ciando o importante trabalho do General Meira Mattos, 
"A Geopolítica e as Projeções do Poder", invocava um 
pensamento de Toynbee para quem a geografia "condi
ciona, dificUlta, sugere, inspira, estimula, enfim apresen
ta o seu desafio; caberã ao homem responder a esses de
safios. Ou responde e os supera, ou não responde e é der
rotado." 

Não foi outro o pensamento de estadista do Presidente 
Sarney. J;: o que emerge nitidamente, do notável discurso 
de S. Ex~ perante o Congresso Argentino, e do qual dese
jo lembrar este pequeno trecho: 

"Ao final de tudo - disse S. Ex• - o Criador 
nos juntou por terras e céus contíguos, pelo espaço e 
pelo tempo. Vivemos os mesmos problemas e aspi
ramos as mesmas soluções." 

Agora, dando-nos as mãos, iniciamos nova pâgina na 
História dos dois povos. Se ao olharmos o nosso passado 
comum encontramos por vezes dificuldades e desenten
dimentos, não é menos verdade que entre argentinos e 
brasileiros não faltaram os que tiveram a exata visão da 
importância de uma sincera e efetiva colaboração. 
Parece-me oportuno lembrar estes conceitos do Primeiro 
MiniStro Dr. Tancredo Neves, quando apresentou à Câ
mara o seu programa de Governo. 

Dizia então Sua Excelência: 

"Nossos pafses receberam nos anos iniciais de 
sua "formação histórica, a herança de certos antago-
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nismos metropolitanos, que marcaram a mentaliaa~ 
de de várias gerações, que se: -deixaram no passado 
estimular por algumas rivalidades, e prevenir por 
ce~tas desconfianças." 

Mas S. Ex~ que tinha uma noção muito viva e muito 
exat~ dos problemas do pan-americanismo acrescentava: 

.. A primeira fase do pan-americaniSmo foi essen
cialmente jurídica e politica e que agora atravessa
r1íos,- hã de ser predominantemente económiCa -e- so
cial, pois as nSções aniericanas necessitam estimular 
e institucionalizar a sua colaboração recíproca para 
vencer os problemas de estrutura de sua economia, e 
os problemas de elevação do nível de vida e de cul
tura, de suas populações, sem intervir Contudo em 
questões de ordem interna das nações, nem impor li
mites e autodeterminação dos postos." 

É dentro deste pensamento, Sr. Presidente, que o Sr. 
Tancredo Neves, compareceu à Câmara dos -Deputados 
com seu programa dé governo. Agora, cabe-nos olhar 
para o futuro e não para o passado como bem acentuou 
o Chanceler Santiago Dantas, ao falar na Academia Na
cional de Direito de Buenos Aires. É este novo Brasil e 
esta nova Argentina que agora se unem através de uma 
série· de convênios que dão à visita do Presidente Sarney 
uma segura projeção para o futuro. Plantamos carvalhos 
1=11ra as gerações futuras, criando mecanismos que vão 
as!>~gurar, inclusive mediante inteligentes sistemas de 
com'flensações, um contínuo desenvolvimento para o 
nosso l.ntercãmbio comercial. 

Não quero, porém, concluir, Sr. Presidente, sem ainda 
uma vez evocar a própria palavra do Presidente Sarney 
aos parlamentares argentinos. Dizia Sua EXcelência ao 
Parlamento argentino: 

"Os vínculos de fraterna ::imizade entre os nossos 
países, que se exPressam num intenSÕ intercâmbio e 
proveitosa ·_cooperação, recebem hoje um novo im
pulso. A democracia nos aproxima mais, os desafios 
crescentes da realidade internacional nos estimulam 
a coopera-r intensamente; as transformações pelas 
quais passam os dois países aumentam o interesse 
de nossas relações. Ambos os povos assumem, neste 
momento, perante à História, um compromisso lar
gamente amadurecido, definitivo à integração.~ in
terpretando o des~o comum de brasileiros e argen
tinos, que os nossos Governos empenharão a sua 
vontande política num intenso e complexo progra
ma de integração econômica e cooperação." 

~ ess_e Novo Brasil que aí estâ, Sr. Presidente. Há qua
se 100 anos que o eminente estadista arge_ntino Sãez Pena 
gravou essa frase lapidar sobre os nossos dois povos: 

"Tudo nos une e nada nos sepera. Tenho hoje a 
convicção que a nossa união não estará apenas gra
vada numa frase lapidar, mas numa magnifica e ir
reversível realidade: a realidade da nosso Geografia 
e das no~as aspirações." 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V.--Ex• um aparte'{ 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer. 

O Sr. Nivaldo Macbado- Nobre Senador Luiz Viana, 
nada teria por certo a acrescentar ao brilhante pronun
ciamento que V. Ex• está fazendo com relação à visifá do 
Presidente José Sarney à Argentina. Mas, de qualquer 
forma, como brasileiro, desejaria, não diria acentuar, 
mas fixar um fato que é indiscutível; a visita do Presi
dente José Sarney marca, não só um ponto alto da His
tória da diplomacia brasileira, como sobretudo da pró
pria História do Brasil. Porque representa um esforço, 
como V. Ex• bem qualifica, para a integração dos dois 
países e, mais do qUe isso, para a almejada e necessária 
integração da América ~atina~ De _maneira que, o ,nosso 
País, que já adquiriu ni-aioridade para fixar a sua posição 
nO.~campo das relações internacionais, defendendo os 
prihcípios que regem a relação entre os povos, da sobera
nia, da igualdade jurídica autodeterminação, mais uma 
vez, volta a marcar uma posição que deve ser aqui devi
damente acentuada e ressaltada, como o faz V. Ex• Por 
isso, solidarizo-me com--o ·seu p-ronunciamentO e peço a 
V. Ex• que tenha como uma das contribuições maiores 
da sua atuação nesta Casa, a qUe destaca nesta hora, a 
'mportância da visita do Senhor PreSidente da Repllblica 
JoséSarney,a esse Pl_lisirmão. Muito Obrigado a V. Ex•. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S_eção II) 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ex' e para 
sublinhar o acerto das ponderações que V. Ex' acaba de 
fazer, desejo recorrer aqui algumas palavras de Hêlio J a
guaripe, o eminente estudioso da vida brasileira interna
cional. Diz ele_em um pequeno prefácio ao trabalho "Ar~ 
gentina e Brasil", dos Srs. Celso Lafer e Félix Pena que: 

"Diante da análise do quadro internacional, dos 
seus riscos e de suas possibilidades, tem particular 
significação a análise da política exterior da Argen
tina e do Brasil. 

Resulta clara, efetivamente, a medida em que 
dada a relevância desses dois países no quadro 
latino-americano, particularmente no subsistema 
Sul da região, somente se ambos optarem por uma 
política externa independente e se articularem para 
uma atuação coordenada em prol do desenvolvi
mento integrado da América Latina, poderá esta 
realizar suas virtualidades no sistema internacio
nal" 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V~ Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Pois não. OuÇO, coffi-inuita 
honra, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Luiz Viana, gos
taria, tanibém, de incorporar-me às palavras de V. Ex• e 
congratular-me com o Senhor Presidente da República 
por esta visita que S. Ex• fez à Argentina porque ela, de 
uma certa forma, marca o reencontro do Brasil com o 
seu destino na América Latina. ~ o velho sonho dos 
ideólogos da geopolítica de todos os nossos países de que 
o nosso caminho na política externa tem que ser o encon
tro dos países da América Latina para complementar as 
suas economias. O próprio Presidente Juscelino Kubis
chek quando, através da iniciativa do então Ministro 
Santiago Dantas, instalou no Brasil a chamada Ope
ração Pan-americana, de uma certa forma, essa operação 
foi o preâmbulo dessa visita do Senhor Presidente à Ar
gentina. Eu sou a favor e creio que todos nós- e V. Ex•, 
com a autoridade de Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores do Senado sabe- sabemos que o nos
so caminho é o caminho da integração da América Lati
na para complementar as suas economias, incluSlve 
como forma de resistência aOs grupós ínternacionais 
lj_ue, de uma certa forma, dominam a economia desses 
Países do Terceiro Mundo. De modo que, a minha pala
vra, também, ê de apoio a V. Ex• que transmite, nesse 
instante, o nosso pensamento de aplauso ao Senhor Pre
sidente da República pelo reencontro desse caminho di
plomático do interesse da economia e da política do nos
so País. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex', pelas pa
lavras com que se solidariza com o meu pronunciamento 
e pediria licençã para lembrar, aqui, que certa vez, per
guntaram a Napoleão qual era a sua politica. Ele respon
deu apenas: '~A minha política é a da Geografia". 

É o que estamos fazendo, Sr. Presidente. A integra_ção 
do Brasil com a Argentina decorre não apenas da His
tória,· dos sentimentos, d9s interesses, das aspirações co
muns, ·mas, sobretudo, da nossa posição, da posição geo-
gráfica de ambas a~ nacionalidades. • 

O Sr. Celso Lafer que é, sem dúvida, hoje um dos 
grandes pensadores da política internacional do Brasil, 
escreveu a propósito das relações dos dois povos: 

"Brasil e Argentina, entre outros, são países que 
se interrogam na atualidade sobre a sua partici
pação no sistema internacional do futuro, p que se 
questionam em que medida lhes se:râ possível asse
gurar a viabilidade de um modelo de inserção inter
nacional que seja funcional, não apenas para objeti
vos de desenvolvimento e de maximização do bem
estar, mas tambêm para objetivos de maximização 
do poder ... " 

S isso, Sr. Presidente, que começou a ser feito com a 
Visita do Presidente José Sarney à Argentina e os convê
nios então assinados e que dão a essas relações nova es~ 
trutura, novo fundamento e novos alicerces. Não creio, 
por isso, que a visita do Presidente José Sarney se esgote 
com os aplausos, com as festividades, os discursos~ as 
manifestações de apreço realmente extraordinârias que 
cercaram o Presidente do Brasil. Não. Ela vai continuar, 
pois realmente abre uma página nova, diferente e perece 
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nas r_elações entre o Brasil e a Argentina. Ali estão plan
tados elementos fundamentais para que essas relações 
possam ser efetivas e contínua~ através do intercâmbio 
comerciar e ctiltul'al cada vez maior. 

O Sr. Jorge Kalunte - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer, nobre Se
nador Jorge kalume . 

O Sr. Jorge Kalume- Efetivamente V. Ex• tem razão 
em exaltar o gesto do Presidente da República em se 
aproximar da Argentina e dos demais países vizinhos. 
Como expert em política internacional, o pronunciamen~ 
to de V. Ex~ tem um relevo todo especial. Isto me faz 
lembrar os idos de 1950, quando o Presidente Juscelino 
KubitSChek de Oliveira lançou a política Pan
Americana, efetivamente para fazer o que o Presidente 
José Sarney está fazendo, unificar os países sul
americanos e, posteriormente, o saudoso Presidente 
John Kennedy lançou a Aliança para o Progresso, exala
mente para manter unidos os países do Ocidente. Por
tªnto, nesta oportunidade, além de me congratular com 
V. Ex' eu quero também cumprimentar o Presidente da 
República com esta política da mais alta relevância para 
nós e para os nossos irmãos sul-americanos. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex• e diria que, 
para a permanência, para a continuidade dessa politica 
será necessário que o País tome consciência do apoio que 
a ela deve. 

Quando estive na Argentina, por ocasião do Cente-
nãrio da República Argentina, acentuou o eminente Se-
nador Ruy Barb-Osa - então Embaixador Extraordi
nário do Brasil àquelas festividades argentinas,- na sua 
famosa Conferência, que "as doutrinas precedem os atas 
e os fatos materíais emanan dos fatos morais". Realmen
te ê necessário ..:_ para asseiurar a continuidade desses 
fatos materiais embasados nos vários Convertias assiná
dos entre Argentina e o Brasil- que haja uma base não 
somente doutrinária, mas uma base moral possuída pelo 
Brasil, pelos brasileiros na convicção de que não temos 
outra opção; a opção que há para o Brasil e para a Ar
gentina é somente uma a da integração dos dois povos 
para a realização das suas altas aspirações comuns, em 
boa hora confiadas aos eminentes Presidentes Sarney e 
Alfonsin. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Muibo bem! Palmas.) 

O ·sR: PRESIDENTE (Josê FrMelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado do Acre, pela sua posição geográfica, sem
pre lutou contra o seu insulamento, embora tenha aro
dovia BR:364 a integrã-lo às demais unidades da fede
ração. Esta, contudo, ainda em fase de construção, re
presenta em futuro próximo,- apoio para acelarar o de
senvolvimento do Estado. 

Porém o meu objetivo hoje ê falar acerca do transpor
te aéreo~ O estado acreano é servido pelas empresas 
aêreas Varig~Cru~eiro e Vasp, mas com a crescente de
manda de passageiros e carga pode-se dizer que já se faz 
necessário maior freqUência de vôos para atendimento 
ideal. E essa lacuna poderá ser preenchida se a Vasp es
tender a Rio Branco o seu vôo noturno, feito diariamen
te a Porto Velho, capital de Rondônia, rota natural para 
o Acre. 

Não é demais salientar que a procura no Acre vem se 
acentuando hâ muito tempo e, por esse motivo, desde o 
início do vôo noturno a Porto Velho apelei a Vasp para 
levá~Io à capital acrea.na. Devido a maior procura de 
passagens e transporte de cargas os vôos diurnos 
tornaram-se insuficientes. 

Diante desse crescimento vertiginoso faz-se mister que 
a Vasp sirva também o Acre à noite, mesmo porque o 
avião chega a Porto Velho às 22:45 hs e decola de volta 
ao sul às 2:30 da madrugada, permanecendo no solo cer
ca de 3 horas e quarenta e cinco minutos, tempo mais 
que suficiente para cobrir o trajeto de 1 hora e meia entre 
Porto Velho - Rio Branco - Porto Velho, sem atrasar 
o programa de vôo. Este dado demonstra a necessidade 
de aproveitar o tempo ocioso parado em Porto Velho, 
servind_o o Acre. 
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Quanto a pista acredito dispor de infra-estrutura ca
paz de corresponder às exigências de segurança, mesmo 
por que, hâ poucas semanas, fiz o primeiro vôo noturno 
pelo Boeing da Varig-Cruzeiro, no trecho Rio Branco-.:.... 
Cruzeiro do Sul, prova evidente das suas boas condições. 
A implantação do vôo noturno, além de corresponder a 
um imperativo ditado pela necessidade de atendimento, 
tem também o sentido econômico, pois reduz o preço da 
passagem em vinte por cento, percentual satisfatório 
para quem vive num Estado distante e ca_~n_te. 

A Vasp, como :Empresa desejosa de beni servir, saberâ 
mais uma vez corresponder ao anseio do povo do Acre. 
E este apelo à sua Diretoria estendo ao DAC- Depar
tamento da Aviação Civil, o qual, como organismo do 
Ministério da Aeronãutíca, dispõe de meios para estimu
lar a Vasp a ir ao encontro do pleito, tornando real este 
nosso desejo. · 

Assunto idêntico :ê relacionado com a TABA -
Transporte Aéreo da Bacia Amazónica, sediada em Be
lém, a qual, com seus aviões Bandeirante, vem servindo a 
contento a linha Rio Branco- Cru,zeiro do Sul, passan
do por Tarauacâ, cujo vôo cancelou devido às con_dições 
da pista de pouso. Hã poucos dias, após os reparos fei
tos, a pista foi liberada e por isso dirigi ontem apelo à di
reção dessa empresa no sentido de retornar o s.eu vôo à 
cidade tarauacaense, conforme tele_x que lerei a· seguir. 
Ei-lq: 

N orne: Bruno Gibson - Presidente 
Transportes- Aéreos da Bacia Amazôiüca 
Efid: Av. Governador José Malcher, 883 
Cidade: Belém - Estado: PA 
N~> S 18 de 5-8-86 - Estou retornando do Acre 

onde tomei conhecimento que a pista de Tarauacâ, 
foi liberada para operar Bandeirantes.. Face a isso 
apelo a essa Presidência e demais Diretores, sentido 
retornar seus vóos àquela cidade necessitada de 
transporte aéreo pelo insulamento em que se encon
tra. Confio deferimento_ meu apelo e aproveito agra-
decer-- sua acolhida. CDS, SOS. _ _ __ 

Senador J orgC Kalume -

A oportunidade me induz a lembrar que, em maio do 
corrente ano, ao saber do cancelamento do vôo da 
TABA para Tarauacâ, expedi ao Ministro da Aeronâuti.: 
ca telex de Rio Branco - Acre, pedindo providências 
para que fossem regularizados os vôos dessa empresa. E 
Sua Excelênci~ respondeu-me, através ~o seu gabinete~ 
conforme Ofíc1o n~> 043, datado de 11 de julho, justifican
do as razões da suspensão temporâria do vôo a Taraua
cá. Agora, porém, que a pista jâ se eriCOiitra: recupenida 
os habitantes de Tarauacá e do Acre desejam ver restau~ 
rado esse elo de ligação que a TABA vem fazendo de for
ma satisfatória. 

Eis o offcío a que me aludi: 

Ofido n' 043{Gl\1'77TI2-
Brasília-D~. 11 de julho de 1986 

Do Chefe dO' Gabinetê __ _ 
Ao Exmo Sr. Senador Jorge K:alume 
Assunto:_ Pouso em Tarauacâ - AC 
I- Incumbiu-me o Exm~> Sr. -Ministro da Aero

náutica de acusar o recebimento do Telex de V. Ex• 
que trata sobre a operação da TABA no aeródromo 
de Tarauacã - AC. - - -

II-Após recebimento de pareceres do Departa
mento de Aviação Civil e da Direção de Operações 
da TABA::, órgãos que foram solicitados a se pro
nunciarem a respeito, informo a V. Ex• que: 

1 -A pista da Tarauacâ continua em obras, exe
cutadas pela Prefeitura daquela Comarca, e não há 
previsão para a conclusão dos referidos serviços; 

2- Durante esse perfodo de obras, a pista não 
está interditada para operações de pouso e decola
gem, porém a sua utilização está sendo permitida 
com restrições devido a homens e máquinas traba
lhando ao longo-do seu eixo, o que, na prática, sig
nifica uma utilização um tanto-marginal, conforme 
NOTAM 430 expedido pelo Ministéiio-da Aerona
utica em 7 de fevereiro de 1986; 

3- Assim sendo, considerando as restrições 
operacionaiS impostas pelas obras, não se recomen
da uma operação regular naquela aeródromo en
quanto não se concluírem totalmente os serviços e a 
pista não esteja liberada sem restrições. 
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III- Isto posto, informo a V. Ex• que o retorno 
das operações regulares da T ABA naquela localida

- de acreana, estará na dependência direta da conclu
são das obras pela Prefeitura de Tarauacâ. 

IV- Sendo o que se apresenta no momento, 
aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex'" os 
nosso protestos de estima e dístinta consideração. 

Maj-Brig-do-Ar- Murllo Santos.- Ch do GA
BAER 

Finalmente, Sr. Presidente, fica o meu apelo à Aviação 
Aérea São Paulo, para que estenda o seu vôo noturno de 
Porto Velho a Rio Branco, bem como à TABA, parare
tornar o seu pouso à cidade de Tarauacâ. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
pal~v_ra ao nobre_ Sen.ador Jamit Haddad. 

O SR. J AMIL HAD DAD (PSB - RJ, Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr'. PreSidente, Srs. Senadores: 

Volto à tribuna para enfocar o problema do setor far
macêutico no Brasil. 
_-O Brasil é, hoje, o 7~> mercado mundial, com um con
sumo de cerca de dois bilhõ~ de dólares, no setor farma
cêutico. 

Na verdade, em termos percentuais, o mercado farma
cêutico se encontra quase totalmente nas mãos de empre
sas estrangeiras que detém cerca de 85%, restando ape-
nas 15% para as empresas nacionais. -

Na produção de medicamentos propriamente dita, a 
dependência brasileira em relação a outros pafses é insig
nificante, jâ que os processos utilizados são relativamen
te simples. Entretanto, a dependência na tecnologia da 
produção de insumos básicos ê muito grave a curto pra
zo, já que implica dependência econômiCã", 

O Brasil importa-ariualmente cerca d~ 1,5 bilhões de 
dólares de produtos definidos como_química fina. Desse 
total, são importados 300 milhões de_dólares em insumos 
farmacêuticos. Avaliamos em 85% a dependência ex.ter
na quanto a produtos para este segmentõ industrial. As
sim, este é o setor da indústria nacional que maior de
pendência apresenta quanto a insumos importados. . 

Reunidas na FARMEX:(l'ORT, (entidade articulada à 
CACEX), vinte e uma indústrias produtoras de 
matérias-primas, todas multinacionais, fabricam no Bra
sil, utilizando mão-de-obra e tecnologia nacionais, 100 
insumos. Ressalta-se que, apesar dessas indústrias 
químico-farmacêutiC_R:S __ produzirem no Pais essas 
matérias-prinlas, a miliof parte processa Somente-is e-ta
pas-finais do ciclo de produção, sendo os insumos bâsi~ 
cos, em geral, importados e pré-processados no exterior, 
o que explica o elevado valor dessas importações. Nestas 
circunstâncias mantém-se aberta a variabilidade dos 
preços de transferência, jâ qrie- são estabelecidos em 
função dos interesses da matriz e não da economia do 
país em que opera a subsidiária. -
Falta de Insumos e Medicamentos 

Após as medidas económicas adotadas em fevereiro 
pelo Governo, as empres~s fornecedoras de matéiras
primas vêm sendo acusadas de não entregarem a preços 
congelados, os fármacos para fabricação dos produtos 
farmacêuticos. Existem denúncias de sonegação de insu
mos pelas empresas que controlam o setor farmacêutico. 

Aliás, foi constatato pelo DIMED que mesmo antes 
do programa de estabilização da economia brasileira, jâ 
em 1984, existia a impossibilidade da aquisição de 
matéria-prima pelas indústrias farmacêuticas naciOnais, 
junto ao monopólio da indústria químico-farmacêutica 
multinacional produtora da tetraciclina e seus derivados, 
que hoje confirma não haver previsão para a liberação 
de vendas dessas matérias-primas às indústrias nacio
nais. Outros exemplos poderiam ser citados (penicilina, 
dipirona etc.) 

-Como é possível assegurar que produtos estratégi
cos existam em quantidade suficierite para quem deles 
necessita? 
-A situação de monopólio na fabricação de insumos, 

quando se encontra em poder de produtores privados 
compromete a implantação dos programas integrados _de 
saúde? 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos lido nos jornais 
que há pressão dos laboratórios multinacionais pal-a que 
a Diretora da Divisão de Medicamentos da Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitâria, Drf Suely Rosenfeld, 
seja afastada d_o cargo. Por quê? Pelo simples fato da 
doutora desejar o maior controle relacionado aos psico
trópicos e tranqUilizantes. Sabemos nós que esses produ
tos levam à dependência e podem trazer conseqUências 
sérias~ saúde. 

Quando a Diretora·daquele órgão procura defender 
um maior controle da venda desses produtos, inicia-se, 
por parte dos laboratórios produtores desses medica
mentos, uma campanha para retirã-la da direção do ór
gão de vigilância. São essas manobras, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que têm de ser denunciada à'Nação. Esta 
é a grande hora do Brasil, que na tecnologia da informá
tica teve uma atitude ímpar, preservando esse mercado 
às indústrias nacionais, iniciar uma campanha em favor 
da tecnologia da química fina em seu. território. 

Jâ declarei em pronunciamento anterior que no caso 
de um bloqueio, no caso de uma convulsão social nos 
pafses-·que nos Vendem os insumos, não teremos con
dições de dar a nossa população nem a Aspirina e muito 
menos a Novalgina. 

Sr. Presidente, esta é a situação real da indústria far
mac-êutica no Brasil, e continuarei esta série de pronun
ciamentos denunciando, na realidade, a situação em·que 
se encontra a noss-o Pais, relacionado com essas multina
cionais que têm interesse único e exclusivo de lucro, o 
que é justo, pois num regíme capitalista, toda empresa 
deve trabalhar procurando os lucros, mas, alertando as 
autoridades brasileiras para o fato de que a partir de um 
determinado momento, por pressão dos fabricantes de 
insumos, 85% dos laboratórios nacionais se entregaram 
às multinacíonais e os laboratórios nacionais que ainda 
sobrevivem não podem fabricar determinados medica
mentos porque, em determinado momento, os insumos 
não lhes são oferecidos. 

Vemos hoje prateleiras de farmâcias vazias, faltando 
vários medicamentos e mais uma manobra altista dos la
b_oratórios. Há necessidade do Governá, que me parece 
tem _o interess_e de !Jlanter o Plano Cruzado vigindo, em • 
atuar com mão-de-ferro contra os sonegadores, princi~ 
palmente no setor alimentício e no setor farmacêutico 
porque se trata, na realidade, da saúde da população 
brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - COncedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Pronun
cia o seguinte ~iscu~o.)- Sr. Presidente, SrsA Senado
res: 

Hoje, pela manhã, assisti ao Presidente d!t Caixa Eco
nômica Federai, o ex-Senador Marcos. Freíre, tecer algu
mas considerações sobre a sua administração na Caixa. 
Talvez não me animasse a fazer nenhum comentário não 
fosse a sua afirmação de que a Caixa iria fechar de SOO a 
600 agências que havia aberto em todo o Brasife que es
sas agências foram abertas por uma política megalo
maníaca da anterior administração. Esta Expressão é 
que merece o meu reparo, ao qual acrescento uma série 
de outras coisas que vfnha protelando e que hoje me pro~ 
ponho a falar agora. 

Sr. Presidente, a Caixa Económica Federal, todos sa
bem, é uma modelar instituição, que por mais de um sé
culo profissionaliza o seu pessoal. Ninguém ingressa na 
Caixa Económica -Federal a não ser por concurso, con
curso público realizado por empresa c-ontratada, e os no
meados o são na rigorosa ordem de classificação._ Vêm
se, assim, que o critério é democrâti~o, racional e limpo 
para o ingresso na Caixa Econômica Federal. Todavia, a 
Caixa Económica Federai presta um outro inestimável 
serviço, do ponto de vista da contribuição para o nível de 
emprego no País: é que admite estagiârios, estudantes de 
2~> grau para a sua linha de frente, para os seus balcões 
principalmente e esses estagiârios contratados por um 
ano, ao cabo deste prazo, são desligados, e são desliga
dos para que não se forme o vínculo empregaticio, para 
que ele não permaneça na Caíxa amparado pela CLT, 
burlando, portanto, a lei que manda admitir na Caixa 
apenas por concurso. A Caixa presta mais esse servi~o, 
ao estudante que precisa manter-se e manter os seus estu
dos. Então, trabalha na Caixa durante um ano, ele, aí, 
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começa também a profissionalizar-se e a preparar-se 
para um futuro emprego na rede bancária. 

A Caixa, assim, insistiu na sua expansão, expansão 
que não foi em decorrência de uma política megalo
maníaca, mas de uma política de concorrência. Enquan
to o Banco do Brasil abria agências e se fazia presente em 
todos os municípios brasileiios, e eri1 diverSos lugares de 
um mesmo município, e com postos avançados em luga
res onde não podia iristalar agência, eri-qri3nto o BRA
DESCO, o ITAÚ, ó- Económico e outros bancos iam 
abrindo as suas agências, a Caixa, também, como uma 
concorrente, abria as sua agênciaS. 

E note-se que no tempo em que a Caixa, no dizer do 
Presidente Marcos Freire, era dirigida por uma políiiCã. 
megalomaníaca, não estava na situação em que hoje se 
encontra. Era próspera, operava, empregava, desenvol
via. E hoje, graças à sua "lúcida administração", asses
sorado pela sua esposa, que tem uma sala com uma se
cretária ao lado das sua, ·e certamente assessorado tam
bém pela filha, que sem ser funcionária da Caixa habita 
em prédio da Caixa e outras coisas. Mas eu não vou lon
ge nesse terreno, Sr. Presidente, vou ficar no terreno da 
administração. · 

A Caixa operava com Penhor. crédito ao consumidor, 
a Carteira Hipotecáría, crédito habitacional,- o maior 
agente do BNH, financiamento de auiomóye(e crédito 
pessoal. Desafio os_ Srs. Senadores a mandare~ aiiuém 
numa agência tirar um financiamento, hoje:. Não tem! 
As agências não têm recursos~ A_gora, se levar al&um_car
tãozinho muito importante, tem. Quando se quer desig
nar alguém, hoje, para um"cargo de confiança na Ca'ixa 
sabem qual é o critério? Se é o da antiguidade ou da com
petência? Não! Tem- que ser indicado pelo partido do 
Presidente da CEF. 

O Presidente da Caixa Económica Federal se diríge ao 
funcionário, ele ou alguém por ele, para que este funcio
nário se-dir~a ao chefe poHtico lÓcal, então ele terá a de
signação para o cargo. Então, o que vai-se fazer? Vão ser 
fechadas 600 agências, vão ser dispensados 20 mil esta
giários. E é o Presidente quem diz, não sou eu, no Cor
reio Braziliense de segunda-feira, com fotografia sob O 
título "CEF corta mas não demite". Disse ainda o Presi
dente: .. que precisa fazer esses cortes para dimunuir as 
despesas da Caixa". 

Acho que os cortes são muitos sérios, sei, por -exerii:.. 
pio, de banheiros na Caixa que tinham duas lâmpadas. 
Então, alguém vai lã, desliga uma tçmada, quebra o ges
so, fica um buraco enorme no lugar da lâmpada. E. mais 
caro recuperar o buraco naquele gesso do que deixar 
queimar aquela lâmpada, ou seria mais barato desijgar 
as luzes e simplesmente ligar quando fosse necessário? 
Mas, são coisas de administração. Deve ser urila espécie 
de administração socialista, alguma coisa sui generis, al
guma coisa atípica, que nós não conhecemos. 

Mas, Sr. Presidente, o que eu queria dizer, também, é 
que haverá estímulos à aposentadoria. Atê acho que uma 
empresa, um banco, pode adotar estímulos para aposen
tadoria, quando precisa movimentar o seu quadro, 
quando precisa fazer uma promoção. _t possível estimu
lar as aposentadorias. Então, se antecipa um qUírl.qílênio 
a alguém que esteja esperando aquele qUinqílênio para 
aposentar-se, e ele sai logo. Mas esse estímulo não é es
pontâneo. Se ele não sair, ele perde o cargo em comissão. 
E é convidado a tirar o seu qllínqUênio e ir embora. Se 
não for, ele perde o cargo. Isso é uma violência, Sr. Presi
dente! A Caixa, realmente, abria agências porque, sendo 
uma empresa pública altamente profissionalizada e com
petente, ela era e é capaz de responder às necessidades do 
Governo numa determinada missão. Por exemplo; com
prar o_uro em Serra Pelada. Não precisou o Governo Fe
deral ou o Ministério da Fazenda, ou o Banco Central 
do Brasil, montar uma estrutura para comprar o ourQ. A 
Caixa Ecõnômica foi lá e em oito dias montou uma casa 
de madeira, lá abriu uma agência, treinou o seu pessoal e 
passou a comprar ouro em Serra Pelada. 

Quando o Governo res_Oi':'eu ~omercia!izar pedras pre
ciosas, não precisou errar- uma -determinada entidade 

....11 para comercializar pedr~s preciosas. A Caixa pegou-unia 
equipe, treinou e passou a ser comercializada a pedra 
preciosa. 

A Caíxa sempre funcionou, Sr. Presidente, comó uma 
longa mano do Gover-no. Era um órgão dúctil, flexível, 
profissional, sério, zeloso, cap-az de executar um progra
ma de Governo. E nós estávamos abrindo agências em 
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todos os Municípios brasileiros. Onde não houvCsse o 
Banco do Brasil, as Caixas Econômicas Estaduais ou 
onde os bancos particulares não desejavam abrir agên
cias, por falta de rentabilidade. Lá estava a Caixa que ti
nha, acima de tudo, uma função social. Era um banco 
sacia) do Governo e deveria ser, deverá ser, o banco so
cial do. Governo. Então, perde num lugar e ganha em ou
tro, mas presta um serviço à comunidade~ 

Vejo que, hoje, prestar um serviço, desempenhar uma 
relevante tarefa social, é uma megalomania. Aliás, já es
tou começando a desentender muita coisa. Dizia-se cjue a 
política do anterior Governo, era uma política- deixe
me ver, se me lembro - era uma política perversa, era o 
termo. Por quê? Porque se produzia soja para exportar; 
porque se produzia café, para exportar; porque se produ
zia carne, para exportar. E era precis-o, Sr. Presidente, 
dizia-se, produzir para o mercado interno, para o povo 
brasileiro comer, comprar, consumir. 

Os saláriOs eStavam, também, perversamente achata
d'?s. _E_ r a preciso elevar o nível de salário do operãrio bra
siiciro para que ele pudesse-comprar. 

Pois bem! O Presidente Sarney dobrou o salário míni
mtr:- Realmente ocorreram negociações salariais, o nível 
de- salário _cresce~, o País passou a se desenvolver e o 
poVo passou a comprar. Imagino que estivesse compran
do aQUelas coisas que se queria que ele ~omprasse, pois 
fiào se dizia que o seu nível era baixo? Que o povo brasi
leíro não chegava a comprar 1 par de sapato per capiw 
ta/ ano, era preciso comprar mais, hoje se diz que com
pra 3 pares. E quando o povo brasileiro começou a com
prar tinha-se de fazer alguma coisa para _que não__ c~m
prasse mais. E veio o empréstimo compulsório, que é o 
outro nome do confisco. No tempo do Ministro Delfim 
Netto era confisco. Agora é empréstimo. Naquele tempo 
era para- suPrir o déficit de caixa, hoje ê para uma meta 
de desenvolvimento, mas o fato é que se toma o dinheiro 
do povo. 

Não se pode dar estímulos ao plant~dor de arroz, en
tão se importa; não se pode desenvolver uma política 
Para pecUária de corte, então se importa; neste País 
s_ubsidio é pecado. Então compra-se carne subsidiada em 
outro pais, importa-se arroz, importa-se milhO, importa
se- leite, importa-se carne e importa~se feijão. 

Por isso eu dizia, Sr. Presidente, que já começo a não 
entender alguma coisa, ~ verdade que não_ sou versado 
em economia, mas às vezes ouço os alunos da Professora 
-Maria da Conceição e não entendo rõ.ais do que já en"ten
dia. 

O fato, Sr. Presidente, e volto à Caixa EconômiCa "Fe:.. 
dera!, pedindo desculpas por esta rápida digressão. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OCfÁVIO CARI)OSO .,..-Ouço V, Ex•. com 
muito prazer. · 

O Sr. Clil"Sãmpaio- Sr. Senador, suas çbservações 
rf6 campo econômico deixam de lado uma boa Parte dos 
fatos que vêm ocorrendo. V. Ex• sabe que no over nigbt 
eram investidos diariamente cerca de 700 trilhões de cru
zeiros. Grande parte dos recursos brasileiros rodavam 
nesta filipeta, que alguém_, sem produzir nada, sem em:
pregar ningUém, ganhava juros e correção monetária, 
multiplicando por três o seu património no período de 
um ano, em função do que representavam _os juros que 
eraJ!l pagos em torno de 300% ao ano, incluindo a c;or
reção. Com a paralisação disso, os recursos que eram in
vestidos neste sistema especulativo, que ao mesmo tem
po provocava a inflação e a depressão, passaram a ser 
utilizados na compra de mercadorias. Passando a ser uti
lizados na compra de mercadorias, a demanda cresceu 
enormemente, não só pela mobilização desses recursos, 
como a descompressão sala~ial que ocorreu. Em função 
disso, os gêneros começaram a escassear. Não é que o 
Governo não possa e nem queira estimular o crescimen
to da produção. V. Ex• sabe que há cerca de cinco anos a 
produção de grãos do Brasit vem se mantendo invariá~ 
vel. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Há dez anos. Chi
q-uenta milhões de toneladas. Eu não entendo muito, 
mas informado eu sou. 

O Sr. Cid Sampaio- MelhOr ainda, refotça o meu ar
gumento, eu não quis ir tão longe. 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Eu sei disso. V. Ex• 
apenas me honra com o seU aparte. 

O Sr. _Cid Sampaio - O que me interessava é justa
mente isso, os últimos cinco anos é que intez:essam à mi
nha argumentação. Dez anos tanto faz. Então, com essa 
mesma quantidade, no momento da demanda, com a 
mobilização de recursos _principalmente da classe média 
que, não tendo onde investir com aqueles juros exagera
dos, utiliza esse recurso na aquisição de niaiores núme
ros de bens. Então, esses bens escassearam. Se esses bens 
passaram a se tornar escassos, não resta dúvida- e V. 
Ex' sabe- que isso significa uma vertente que conduzi
rã à ínflação de demanda, portanto cabe ao Governo evi
tar isso, evitar que a demanda cresça a ponto, mais rapi
damente que a produção, para evitar uma inflação de de
manda. O que é que o Governo adotou como solução? 
Adotou, como solução, forçar a poupança, não para pa
gar déficits orçamentários, não para investir naquele 
moinho de dinheiro que não levava a nada, mas para fa
zer inves~imento_s em metas prioritárias que devem au
mentar a oferta de bens, evitando, portanto, o cresci
mf:nto dessa vertente inflacionária. Estou respondendo a 
crítica econômica que V. Ex• acaba de fazer. De forma 
que ~sses _fatos decorrem de uma situação anterior e a 
correção não pode ser instantânea. Não há investimento 
que, no curso de alguns meses ou de 1 ano, possa, na rea
lidade, traduzir um aumento efetivo de produção. Que 
os investimentos cresceram no Brasil, que as encomen
das de máquinas, que as fábricas de bens de produção 
que estavam inativas e algumas fechando as suas pQrtas 
passaram a trabalhar, que várias outras fábricas ... 

O SR- OCfÁVIO CARDOSO- Só pediria a V. q• 
que não consumisse o meu tempo. 

O Sr. Cid Sampaio- Perdão, mas eu queria justificar 
e entrar no aspecto da Caixa Económica - e o farei li
geiramente. As instituições que recebiam dinheiro a ju
ros "zero", com os depósitos da Caixa ECõnômica, ti
nham o grande lucro decorrente da inflação, da correção 
monetária, dos investimentos que eram feitos, que in
cluíam correção. Isso dava uma margem de lucro enor
me. Se esta margem de lucro cessou, alguma medida há 
rle ser tomada para equilibrar o orçamento desses ór
gãos. Se os orçamentos não forem equilibrados, esses ór
gãos iriam à falência, se fossem privados ou entrariam 
no caos, se medidas não forem tomadas. Não estou de-
fendendo especificamente e -não terei tempo dentro do 
aparte que V. Ex' me concedeu, não teria tempo de argu
mentar. Mas é indispensável que alguma medida seja to
mada. llustre Senador, se alguém vivesse em uma terra, 
minerando" cobre, oºro 9_u çaz:vão e mobilizasse um mun
do de gente nessa mineração, quando o depósito se esgo
tasse, essa gente teria que trabalhar eii'I: outra coisa, por
que não tinha mais nem cobre, nem carvão, nem ferro 
para minerar. Com a especul<i.ção que se fazia do dinhei
ro no Brasil, que era a grande massa de enriquecimento, 
a grãnde massa de manobras, chegando a movimentar 
700 trilhões de cruzeiros por dia, só no over-night, isso 
parou, acabou o depósito, essa gente tem que trabalhar 
noutra coisa, que é aquilo que o Brasil é obrigado a fa
zer, alguma coisa que seja produtiva, que empregue e 
que produza bens. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR-OCTÁVIO CARDOSO- Sou grato a V. Ex• 
Diz V. Ex• que, efetivamente, alguma coisa tinha de ser 
feita em face da situação anterior1 eu concordo com V. 
Ex• 

A Nova República assumiu, com a inflação num pata
mar de 200%, um ano depois estava a 400%; efetivamen
te, tinha que ser feita alguma coisa. Eu concordo com V. 
Ex~ que a especulação em papel estava comprometen
do ... 

O Sr. Cid Sampaio- Não era de 200, era 200 oficial
mente. 

O SR. OCTÁVIO CARD9'SO - Isso porque agora 
tem dois índices em tudo, tem o custo de vida que é ofi
cial, tem outro que é marginal, tem um em que os em
préstimos compulsórios influem e tem outros que não in
fluem, tem um em que a sobretaxa da gasolina e do ál
cool influem e tem outro que não influi. O operário vai 
ter que manipular cinco índices para poder recalcular o 
seu salário. E dizia-se que antigamente havia cinco tD.oe- · 
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das, que era o salãrio míriíri:to, o MVR, a UPC, o Maior 
Valor de Referência e outros. 

Mas prossigo, Sr. Presidente, para dizer -que admito 
que a Caixa Econômica Federal devesse fazer alguma 
coisa em face ao Plano Cruzado. Muda-se a situação 
econômica do País, é preciso que as empresas, que as ins
tituições, de um modo geral, se adaptem a essa política 
da Nova República. Até aí estamos de-ácordó._Q que eil 
não compreendo é que o Presidente venb.a_a dj_z_er que 
essa política anterior era uma política de megalomania. 
Aliás, VOU me sOCOrrer de um atual Diretor da Caixa 
Econômica Federal. Até foi bom V. Ex~ ter me apartea
do, porque já ia ficando de lado essa bela entrevista. É 
do Diretor da Caixa Econômica Federal, Dr. Crtstiano 
Guimarães Fonseca, um homem que tem 30 anos de Cai
xa. Trata-se de um engenheiro que ocupou as mais diver
sas funções na Caixa Económica, desde Caixa a Superin~ 
tendente, e depois, durante 7 anos, Diretor, falando 
sobre as mudanças que se operam na Caixa, e eu acredito 
que não tenha sido ele quem deu isto à Imprensa, porque 
é um homem de alta correção, é um homem de ética; isto 
aqui é um -documento interno, deve ter sido entregue à 
Presidência e, em algum lugar, o document_o_ vazou, mas 
em todo caso a Folha de S. Paulo, de segunda~ feira, dia 
4, publica, e eu comento. Diz o Diretof: 

"A Caixa Ec_onômica está promovendo urna re~ 
forma na sua estrutura de funciOnamento, "de for
ma atabalhoada, sem qualquer estudo aprofunda
do", que comprove a necessidade das mudanças, co
locadas em práticas desde maio último. 

Estas mudanças foram: a criação de _agências regiO
nais, proposta de eliminaçãO das gerências das filiais, 
criação de superintendências regionais. E diz mais o Di:. 
retor: 

•• A denúncia é de wn dos próprios -dirigentes da 
institUiÇão." 

Já citeí.-- --

.. Num documento de quatro páginas datilografa
das, que remeteu ao presidente da CEF, Marcos 
Freire, Christiano afirma que .. é precisõ eliminar to
dos os parâmetros que estão balizando a reestrutu
ração da CEF". 

A reforma administrativa interna- da CEF foi 
aprovada por sua diretoria, numa reunião realizada 
no último dia 14 de maio. As principais decisões fo· 
ram a criação de superintendências regionais e re
presentações estaduais, para substituir aS filiais; a 
implantação de_ um projeto de regiorialização das 
agências e a vinculação dos departamentos centrais 
às diretorias, eliminando um dos níveis de decisão 

·da matriz, que funciOn-a em Brasília, Christian o 
Guimarães, qUe não participou desta reunião, diz, 
em seu documento, que: "A reestruturação de uma 
empresa do porte e complexidade da CEF deve, 
obrigatoriamente, ser precedida de um amplo e acu
rado estudo. Somente após a realizaçãO de tal estu
do, que deve ser detalhado, minucioso, profundo e 
abrangendo toda a empresa, é que se pode ter uma 
idéia sólida sobre que modificações devem ser intra~ 
duzidas" L 

A Caixa Econômica enfrenta problemas de sus
tentação econômiCa desde o lançamento do :Plano 
Cruzado, em fevereiro deste ano. A instituição_ re
meteu ao presidente José Sarney urn docume11to -
"Repercussões do Plano de Estabj_lizaç_ã() na Si
tuação Económica da CEF" - ç:om a previsão de 
que, até março de 1987, enquanto durar o congela~ 
menta de preços, terá um prejufzo estimado eri1 CzS 
4,1 bilhões. 

Em conseqUência, para que o resultado negativo 
não fosse aíndii inaior, a empresa teria que promo
ver uma reestruturação interna, para conter os seus 
gastos. 

Antes de decidir o tipo de reestruturação, a dire
toria da Caixa Econômica contratou os serviços da 
Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São 
Paulo." 

Entretanto, adotou as modificaçõeS Séill-Ouvir nem 
uma nem outra. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii) 

"O diretor dissidente re8istra ainda em seu docuR 
menta que, antes de se promover ••qualquer refor
mulação estrutural" na Caixa, ê "iilâispensável que 
se conheçam eventuais novas atribuições que podem 
lhe ser conferidas pela reforma bancária". Quanto à 
eliminação do nível hierárquiCo entre diretores e 
chefes de departamento, aprovada pelo restante da 
diretoria, Christiano Fonseca comenta: "Isso me 
parece desaconselhável, pelo motivo fundamental 
de serem eles (os chefes de departamento) grandes 
especialistas da CEF em suas respectivas áreas". Ele 
critica também a decisão de regionalizar a_s agên
cias: "As agências regionais, em moldes s_emelhantes 
aos agora propostos, foram recentemente implanta
das na CEF. A experiência revelou-se um insucesso, 
tanto que elas tiveram que ser desativadas pela pró
pria administração que as criou". 

Christiano Fonseca, há trinta anos funcionário 
da Caixa, sete dos quais como di_c_e_tor, afirma em 
seu diagnóstico que "ê evidente que o Plano Cruza~ 
do afetou profundamente a renta.bilidade das insti
tuições financeiras". Em função disso, deve-se "to
mar medidas que visem assegurar à CEF meios para 
que opere em condições ec.onômicas sadias_. Mas 
isso não significa que a empresa deva sofrer profun
das modificitções em sua e_!!tn.Jt_u_ra_._ "Eia .. não deve 
partir de parâmetros previamente fixados e sim das 
conclusões obtidas a partir de um cuidadoso estu
do." 

Penso mals, "Sr. Presidente, que dado o grau de profis
sionalização do pessoal da CEF, e o fato de a partir de 
janeiro os servidores da CEF terem uma carga horária de 
6 hora-s, e a circunstância pretendia pela atual Diretoria 
de ~ira~ 30% da função gra~i~cada, do cargo e~ comis
são, ís-to levará à desprofissionalização da Caixa. A pes
soa devendo trabalh3.r 6 horSS na Caixa,- tendo o seu sa
lário reduzido, ela vai trabalhar em outro lugar. Se esse 
segundo emprego for mais atrativo, a Caixa passa a fun
cioriar, como se diz, como um bico, e a Caixa volta a 
uma sitii.ã.çãó"~ que já viVeu- ailfC:riõ"frrieiifé;. de pessoas de
sestimuladas, desprofissionalizadas e cj_ue não se dedica~ 
vam inteiramente aos trabalhos da Caixa. E note~se que 
a Caixa, além do critêrío de recru_tamento que ê o con
curso público, ela faz o treinamento de pessoal antes de 
colocá-lo em serviço, e periodicamente tem departamen
to especializado, periodicamente a Caixa tem cursos de 
desenvolvimento de pessoal. Então, tem seleção, treinaR 
menta e desenvolvimento para um pessoal da mais alta 
cap~cidade. 

DiZ ainda o Presidente que essas agências criadas em 
administrações anteriores foram criadas por inspiração 
política. Até admito, alguma deve ter sido criada por soR 
licitação ào Senador J9sé Sarney, então Presid~nte do 
PDS; alguma, por solicitação do Sr. Marco Maciel, hoje 
Ministro da Casa Civil; alguma, por solicitação do Mi
nistro Aureliano Chaves, hoje, Ministro do Governo. 
Mas, nem por isto, nem por terem essas pessoas e outras 
da mais alta qualificação e representa"tividade políUCá, 
pedido determinadas agências em suas áreas porque os 
municípios merecem, porque tinham desenvolvimento 
para terem agência ou porque precisavam de agência 
para o seu desenvolvimento, acho que essa circunstância 
não invalida a criação dessas agências. Eu admito que o 
atual Presidente da Caixa deve reduzi-las, mas que o faça 
em função_ da nova política económica do Governo, em 
função da implantação do Plano Cruzado, eximindo-se 
da censura e anteriOres admíniSfiaç-~S- __: que se verá, 
daqui há algum tempo, foram bem maiS eficazes do que 
a atual administração da Caixa Económica Federal. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador:_ Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS -l'L Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Pensei em proferir rápidas palavras, na sessão da tar
de de hoje, sobre o denominado empréstimo compul
sório. Diante da aula magistral proferida há pouco pelo 
Senador Cid Sampaio, tive dúvidas se deveria levar 
adiante o meu objetivo. Mas como S. Ex• enfocou a ma
téria: sob o aspeCto eminentemente ecCniô-riiico, vq_U pro
ferir ligeiros comentários sobre aspectos de natureza 
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predominantemente legal. Não tenho dúvidas de que 
este empréstimo compulsório constitui e representa um 
imposto. Se surgir alguma contestação, eu me deterei 
sobre e"sse aspecto, face ao silêncio da Casa, vou desen
vOlver o meu raciocínio fundado em que esse emprbti
mo; na verdade, é um imposto ... 

O Sr. Octávio Cardoso- Imposto ilegal. Esse~. "ou
tros Quinhentos.11 

O SR. HELVIDIO NUNES- Reconheço que tenho 
uma formação privatista do Direito: quatro anos conse-
cutivo aluno de San Thiago Dantas, todos os que tive
mos a ventura de ter sido seus alunos, fomos levados a 
adquirir urna predileção pelo Direito Civil, embora tam
bém seja importante reconhecer que todo Direito encon
tra a sua expressão maior na legislação civil. Isso não 
Stgmflca,--absolutamente, mesmo porque o eminente 
professor jamais ensinaria tal coisa, que o particular 
deva prevalecer sobre o geral, aqsolutamente. Existem 
certas regras porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, das 
quais é diffcil de fugir. Todo contrato pressupõe um 
acordo de vontades. Acordo que depende apenas de um, 
não é acordo; é uma imposição, é uma coação. 

Se o enlpréstimo compuls6rio pode fugir das regras 
gerais c;fo Direito Civil e encontrar sua fundamentação 
iíriicã.no Direito Público, então não hã como fugii ~ dis
cussão do assynto com base na Constituiçã~ Federal. ~ 
bem verdade que um ii ustre e recente servidor da Nação, 
que ocupa uma das posições mais elevadas de assessora
menta do Poder Executivo, afirmOu e repetiU, não faz 
muito, conforme os jornais noticiar_am, que nós não te-
mos uma ordem jurídica estabelecida, que não existe 
ConStituição a ser cumprida - mesmo porque estamos 
próximos de uma nova Constituição que serâ trabalhaR 
da a partir de março de 1987. A acreditar nas afirmações 
desse ilustre varão, nAo há dúvida nenhuma de que o 
empréstimo compulsório é plenamente justificável, por
que a lei passa a ser o entendimento -dele, a lei passa a ser 
a vontade _dele, a lei passa a ser as conveniências por ele 
ditadas. Ora, nesse caso, Sr. Presidente, se estamos num 
regime fora da lei, sem que exista para o Governo qual
quer obrigação de respeitar as leis, inclusive, a Consti
tuição, nesse caso, Sr. Presidente, começamos por duvi
dar inclusive da legitimidade do próprio mandato ·do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que foi 
eleito com base nesta...Constituição. 

A que situação, St. Presidente, o servilismo leva os 
homens. Dois aspectos do problema, dentre outros, são 
fundamentais: não se pode criar imposto e promover a 
cobrança desse imposto no mesmo período financeiro. 
Poderia haver qualquer dúvida, considerado o texto 
constitucional de 1969, mas face a Emenda Constitucio· 
nal, face _o que_ determina o § 29 do art. 153 da Consti~ 
tuiÇão, dúvida alguma existe sobre o império dessa nor~ 
ma. 

.. "NCnhum tributo será. e~igido ou aumentado 
sem que a lei o estabeleça, nem cobrado em cada 
exercício, sem que a lei que o-houver instituído ou 
aumentado esteja em vigor antes do iníciO do 
exercido financeiro.'' 

Se, esse imposto foi criado no atual exercício financei
ro, ele só poderá ser cobrado a partir do próximo exercí
cio, jamais do atual exercício financeiro. 

Os mandados de segurança jâ começam a ser impetra
dos, e alguns _já foram, inclusive, concedidos. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
~obre Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso - Aliás, neste sentido de ile
galidade da imposição, o ilustre Senador Paulo Bros
sard, pelo Rio Grande do Sul, deu muitas lições aqui 
neste plenário, sobre este tipo de ilegalidade, a impo~ 
sição do imposto para o mesmo exercício fmanceiro. 
Certamente, o Ministro da Justiça, hoje, se mantém na 
mesma posição, que é uma posição que decorre da boa 
interpretação do texto. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Octá
vio Cardoso V. Ex• lembrou muito bem. Em vãrias 
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oportunidades, em longos e substanciosos pronuncia
mentos, o então Senador Paulo Brossard, hoje Ministro 
da Justiça, a todos encantou nesta Casa. E nós que co
nhecemos o Ministro Paulo Brossard, sabemos da segu
rança dos seus conhecimentos, da pureza da sua vida 
pública, temos certeza de que essas coisas não estão sen
do feitas com a sUa inspiração; temos certeza de que o 
Ministro Paulo Brossard não participa da elaboração de 
qualquer ato que possa ao de leve ferir os princípio"s-que 
regem a Constituição Brasileira, muitos dos quais são 
princípios permanentes, como é o caso da norma que 
impede a cobrança do imposto no mesmo exercício fi
nanceiro em que é íntitufdo. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte, 
Senador Helvídio Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Helvídio 
Nunes, peço, em primeiro lugar, que V. Ex• me releve a 
ousadia de aparteá-lo para discordar, em que pese o con
c:eito em que o tenho; conceito que se liiãhtém invariâvel 
através do tempo, pela maneira como V. Ex• vem dando 
cumprimento às obrigações que a outorga do mandato 
popular impõe. Para discrepar, não diria das conside
rações que V. Ex• estâ fazendo, que em tese poderiam 
sustentar a assertiva que fez de inicio, ao dizer categori
camente que o empréstimo compulsório não passa de um 
imposto disfarçado. Exatamente a respeito dessa posição 
é que eu desejaria manifestar mi~ha opinião. que sei, 
desvaliosa, mas uma opinião, que dentro do contexto de
mocrático, pode ser ouvida e resPeitada Por aqueles que 
sustentam posição contrária. Na verdade, ninguém pode 
pôr dúvida nos comentários feitos por V. Ex• ao ler o 
dispositivo conStitucional que estabelece o princípio da 
anualidade do imposto. O imposto é instituído num ano 
e cobrado no ano seguinte: é o princípio da anualidade e 
da legalidade do tributo. Mas tal não ocorre em referên
cia ao emprêstimo compulsório, porque esse é, na verda
de, um empréstimo que vai ser restiiufdo a seu tempo. 
Por isso ê que, contrapondo-me à sua assertiva inicial, o 
frz na convicção de que a cobrança que está sendo feita 
pelo Governo terâ restituição, é um empréstimo compul
sório. Se essa cobrança não tivesse devolução, ela pode
ria ser considerada um imposto, e co~o _tal ilegal, in
constitucional, por ferir o preceito taxativo-dã Lei Maior 
do Pafs, a cuja leitura V. Ex• acabou de proceder. Mas V. 
Ex~ diz, no iníciO, que CUiil privatista, como tal é um ho
mem que entende de Direito Civil, ê um civilistã, e enten
de de Direito Comercial, é um comercialista, pois deseja 
sob esses dois enfoques colocar o problema. Daí, à pri
meira vista ter-se uma idêja de q_ue a sustenção que V. 
Ex• faz é válida e não peca peiã: base. Pãra mim, ela peca 
pela base, porque em tese, sendo verdadeiro, tudo aquilo 
que V, Ex• afirmou, na hipótese da instituiÇão desse em
préstimO, nã_o Posso conc~rdar com V._Ex•_~a hipótese 
do empréstimo compulsório, repito, essa -arSumentação 
parece-me pecar p~la base, pela sua insustentabilid~de 
constitucional, jurfdica e legal. Acredito, reafirmo, não 
pelo desejo ou pelo propósitÓ de defender o Presidente 
da República, mas, por convicção, que nós estamos 
diante de empréstimo compulsório; aliás feito em épocas 
anteriores, com base no mesmo princípio constitucional, 
na vigência do mesmo díspositivo hoje utilízado, o 
decreto-lei, ontem defendido pelos que hoje o condenam. 

É claro que nós estamos dentro de uma ordem consti
tucional movediça, ainda não definitivamente cristaliza
da e sedimentada, o que só poderá vir a ser feito quando 
da votação da nova Constituição pela COnstituinte. 
Devo dizer a propósito que não acredito em instituições 
cristalizadas mas em instituições que possam e devam ser 
permanentemente modificadas sob o influxo dos fatos 
sociais. Só os cristais adquirem formas definitivas, e as 
instituições pelo contrário, são passíveis de transfor
mações. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Nival
do Machado, agradeço muito sensibilizado a partici
pação de V. Ex• Em verdade, com o seu aparte, V .. Ex• 
não procurou absolutamente defender o Governo, da 
mesma maneira que eu não estou ocupando a tribuna, 
neste instante, para atacar o Executivo. Absolutamente. 
Esta é uma oportunidade para que discutamos um as-
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sunto que é relevante senão para o povo brasileiro na 
sua totalidade, mas pelo menos para um segmento im
portante da sociedade. 

O Sr. Nivaldo Machado - V. Ex• me permite? Eu di· 
ria, que com o agrado do Senado, V. Ex• está discutindo 
um problema da maior importância; traz aqui um fato 
que não pode passar desapercebido, pela sua magnitude, 
da Nação. Por isso é que V. Ex• está sucitando, como 
ainda ontem aqui se fez, um debate positivo. De manei
ra que V. Ex•, como afirmou, não vem atacar; vem co
mentar, vem discutir e vem sustentar o debate democrá
tico, 

O SR. HELVlDIO NUNES- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, eu não sei se a discussão dessa matéria é impor
tante, mas os critérios de valor sustentados pelo nobre 
Senador Nivaldo Machado, muitas vezes, infelizmente 
pára inim, não coincidem com os meus. O que há de des
tacar no aparte com que o ilustre Senador de Pernambu
co me honrou, é, exatamente, aquela que diz respeito à 
sustentação de que a hipótese não cuida, absolutamente, 
de imposto, mas de empréstimo compulsório, emprêsti
mo que será devolvido a partir do prazo de 3 anos. 

Evidente que esse empréstimo não está de acordo com 
a legislação brasileira. Desconheço ·qualquer lei, na flo
resta de leis que existe neste País, que autorize alguém a 
impor um empréstimo ao seu semelhante. Mas vamos 
supor que este raciocínio seja válido apenas na esfera 
privada; na pública, os poderes p(iblicos podem estabe
lecer esse tipo de empréstimo sem a concordância, sem a 
anuência, sem uma manifestação do que o impõe. 

Eu gostaria de perguntar ao nobre Senador Nivaldo 
Machado, que indique, ao menos por longe, a legislação 
autorizativa desta modalidade de instituição de emprés
timo, Eu de minha parte, Sr. Presidente, confesso a mi
nha ignorância. Sou dos que sustentam que o interesse 
público há de prevalecer sempre sobre o particular, e em 
instantes difíceis da vida dos povos os seus respectivos 
governos podem tomar determinadas medidas, medidas 
coercitívas, para resolver situações emergentes. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - Sempre sustentei, e 
continuo sustentando, que as medidas adotadas pelo 
Governo Federal, a partir do dia 28 de fevereiro, foram 
aplaudidas pela população brasileira, população que 
não poderia suportar, por mais tempo, o descalabro 
existente há pouco referido pelo Senador pernambuca
no, segundo o qual o capital entregue às entidades ope
radoras em overnight produziram ~ triplo no espaço de 
um ano. 

Era imperioso que a inflação galopante fosse debela
da. Era imperioso que a correção monetária recebesse 
um tratamento de choque. Tudo isso ê verdade. O que se 
questiona, o que eu estou questionando, Sr. Presidnetee 
Srs. Senadores, neste instante, é se esta medida adotada 
recentemente pelo Governo, esse imposto criado pelo 
Governo, eufemisticamente tachado inclusive pelo Se
nador Nivaldo Machado, de empréstimo compulsório, é 
reãliiiCnte aquela medida, ou é uma das medidas impor
tantes para complementar o Plano que foi recebido e 
aplaudido pela população brasileira. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Ouço V. Ex• 

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Helvídio 
Nunes, eu não desejaria deixar sem resposta a indagação 
que V. E_x•_me_ dirigiu, de que se eu conhecia alguma lei 
que teria respafdado, fundamentado, a decisão do Go
verno ao instituir o empréstimo compulsório, considera
do, do seu ponto de vista, como um verdadeiro imposto. 
Não precisaria e não desejaria deixar de responder à in
dagação dirigida por V. Ex• porque eu creio, exatamen
te, na assertiva que V. Ex• acaba de fazer, na qual vou 
basear a minha resposta. A de que o interesse particular 
não pode prevalecer sobre o interesse geral, nem a ele se 
sobrepor. Exatamente visando a angariar poupança 
para a complementação do Plano Cruzado, que tem os 
seus desdobramentos naturais que precisa sofrer cor
reção naqueles pontos que se mostraram falhos, e tendo 
em vista a necessidade de desenvolver o País com recur-
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sos não inflacionários, o Governo, prevalecendo-se do 
mesmo instrumento legal, tantas vezes usado pelos que 
hoje o condenam, instituiu o empréstimo compulsório 
ora em debate. E foi realmente o interesse maior de ob
ter recursos não inflacionários para o desenvolvimento 
brasileiro, repito, que o Senhor Presidente valeu-se do 
decreto-lei, instituindo o empréstimo compulsório, que 
V. Ex' insiste, e respeito a sua posição, em considerá-lo 
como um mero imposto. De forma que, são esses dois 
fatos, a utilização do decreto-lei pelo Presidente, e não 
hã nenhum crime em fazê-lo, e a prevalência do interesse: 
maior sobre o menor, que justificam a decisão do Go
verno. O Governo entende que esses recursos são capa
zes de permitir que o Pafs prossiga no processo de desen
volvimento. E eu diria, é claro, que o ónus dessa medi
da, principalmente o aumento da gasolina, vai recair 
sobre uma parcela da população. 

Então, nós sabemos que a classe média alta pagará 
sua parte com menor sacrifício ou sem sacrifício ne~ 
nhum. Mas a classe submédia, 4iria aquela que usa o tá~ 
xi, aquela vai pagar com maiores sacrifícios pelo uso do 
táxi a que tem que recorrer como meio de transporte, 
mesmo eventualmente. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador, des
culpe interrompê-lo. V. Ex• está. querendo trilhar um ca
minho que não é o caminho que escolhi para dar orien
tação ao meu discurso. 

V. Ex• está. com uma argumentação, com justificações 
de natureza puramente politica. 

Não vim aqui para cuidar de politica. Comecei fazen
do uma ligeira digressão sobre os conceitos principais 
que informam as matérias de natureza civil e, af, passei a 
ler o texto da Constituição. Não vim aqui buscar argu
mentos de natureza política para justificar essa ou tal 
medida, porque essas justificações de natureza polrtica 
variam de acordo com os interesses do momento. Quan
ta gente - eu, que estou aqui há vários anos, já. notei, já 
presenciei, - muda de pensamento e muda a sua argu
mentação ao sabor dos ventos. Isso ~ outro tipo de coi
sa, iSso é outro tipo de colocação. Estou examinando 
esse problema exclusivamente sob um enfoquc de natu
reza jurídico·constitucional. Isto é outra coisa. Se V. Ex• 
tiver argumentos que possam contestar esse: enfoque, 
muito bem! Mas se V. Ex• vai argumentar que o que co
loca gasolina no táxi sofre menos, ou não sofreria me
nos, ou' repassa em menor intensidade isto, isto é outra 
coisa inteiramenie diferente. V. Ex• vai terminar, que
rendo dizer aqui no Plenário que aquele que furta 100 
bilhões de cruzeiros comete um furto maíOr- do que 
aquele que furta apenas cem mil cruzados. Se V. Ex• 
vem com justificativa desse teor, eu me esqUiVo da argu
mentação. Eu estou só vendo a matéria do ponto de vis
ta jurídico. Do ponto de vista jurídico, sabe V. Ex•, me
lhor do que eu, que essas justificações não passam de pa
liativos, de recursos que podem agradar, mais ou menos, 
aos governantes do momento, mais que não servem ab
solutamente as nossas instituições jurfdicas, que devem 
ser permanentes . .e claro que as instituições jurídicas 
também mudam. Agora, elas não mudam tanto quanto 
mudam os homens, sobretudo, os homens brasileiros, 
sobretudo, o tanto que os homens brasileiros mudaram 
neste: últimos 30 anos. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Pois não. 

O Sr. Nivaldo Machado- Apesar de as aparências in
dicarem o contrário, na minha argumentação, acho que 
me ative ao aspecto jurfdico-constitucional, dentro do 
qual V. Ex• está enfocando a matéria, conforme adver
tência preliminar de V. Ex• ao ocupar a tribuna. Mas eu 
queria, como se trata: de um assunto que tamb~m com
porta considerações de ordem econômica, que poderiam 
ser tamb~m de ordem política, no sentido mais exato e 
mais puro da palavra - aduzir argumentos dessa natu
reza. 

O SR. HELVlDIO NUNES -Se V. Ex•, com razões 
de natureza econômica, pretender justificar esse impos
to, V, Ex•, daqui a pouco, vai dizer que o papel que está 
reservado, em fllt_uro próximo, aos constituintes ~ papel 
inteiramente désprezível. Para que votar unia Consti-
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tuição, se detenninados fatores momentâneos podem 
mudar inclusive o texto da Constituição? Não há neces
sidade de uma Constituinte. Não hã necessidade de se 
perder tanto tempo, de gastar tanto papel, para se fazer 
uma tentativa de ordenamento jurídico neste País, se, a 
qualquer instante, uma motivação política qualquer, ba
seada ou não em fatos de natureza económica, possa 
destruir todo esse monumento que foi contruído. Para 
quê? 

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Helvídio Nunes, 
para concluir, se V. Ex' me permite. 

O SR. HELVIDIO NUNES -Talvez um dos gran· 
des males deste País seja exatamente a facilidade com 
que se justificam as coisas injustificáveis. Talvez, um dos 
grandes males deste País seja exatamente aquele que te· 
side em se servir a_os que estão no poder, e temos o dever 
também de servir-lhes, mas dentro da lei, dentro da 
Constituição. Se a lei precisa ser alterada, quantas vezes 
V. Ex' e eu já participamos. Lembro-me que, em de
zembro de 1984, chegou ao Senado Federal um Plano de 
Metas do Governo, chegou exatamente ao amanhecer 
do dia 5, às duas e meia da manhã do dia 5 e, às sete ho
ras da manhã, ele já estava ~atado. Quando. se pretende 
mudar a ConstitUição, Quando se pretende.mudar as 
leis, o caminho ~ mudá-las dentro das leis, com suporte 
das próprias leis. Quando a Maioria quer, vota! Quando 
a Maioria é displiscente, quando a Maioria é desinteres
sada, não vota! Agora, pretender que a Maioria supra a 
sua displicência com recursOS desta natureza, eu não 
aceito! Compreendo, mas não aceito. V. Ex• que me per~ 
doe. 

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Helvídio Nundes, 
para concluir o meu aparte, eu insistiria n-a assertiva de 
que o Presidente da República usou o mesmo instru
mento legal, o decreto-lei, usado anteriormente tantas 
vezes .- tantas vezes combatido por pessoas que hoje o 
defendem __ pensando no interesse do povo - o fato ~ 
que pode usar esse instrumento legal até que seja erradi
cado, ao se votar a nova Constituição, do texto da Carta 
Maior, ele pode ser usado, e pode ser objeto de argUição 
a medida por ele instituída, de questionamento junto à 
Justiça. como está ocorrendo agora. 

O SR. HELVIDIO NUNES- V. Ex• sabe que não! 
A Constituição não permite que muitos dec!etOs-leis 
que já foram baixados o fossem, porque a Cõnstituição 
estabelece os casos em que o Presidente da República 
pode lançar mão do decreto-lei. E esse não é o caso. 

O SR. NIVALDO MACHADO - Mas jã lançou 
mão anteriormente, E agora o Presidente da República 
usa do decreto-lei para instituir o empréstimo compul· 
sório. Muito bem! Então poderã ser questionada a im· 
posição, a institUição do empréstimo perante a Justiça. 
E V. Ex•, ainda hã pouco, trouxe aqui exemplos de pes
soas que jâ o fizeram. Ora, o que eu quero dizer ... 

O SR. HELV(DIO NUNES- Eu pergunto a V. Ex• 
se o Presidente, tendo o poder de baixar decreto-lei, 
através do decreto-lei pode mudar a Constituição? Isto é 
é) que eu quero saber de V. Ex'! 

O Sr. Nivaldo Machado- Não, é evidente que não. 
Quando o Presidente baixou o decreto-lei não feriu a 
Constituição, mas usou um instrumento que estã no tex
to constitucionaL 

O SR. HELV[DIO NUNES- O Presidente não estâ 
em jogo n_o momento, não é a pessoa do Presidente, não 
é o homem. Estou argumentando, partindo da existên
cia de um Poder. Sei que esse Poder é representado por 
um homem. Mas antes do homem existe o Poder, e não 
o contrário. 

Uma palavra final, Sr. Presidente. Não é simplesmen
te a devolução que caracteriza o empréstimo. Todos nós 
sabemos como funcionam as coisas neste Pais. Talvez o 
Senador Nivaldo Machado ainda dê notícia do FINSO
CIAL. Há muito te_mpo revoguei, particularmente, o 
FINSOCIAL. Agora, hã um emp~stimo compulsório 
para ser devolvido daqui a três anos. 

Eu me recordo, Sr. Presidente, e não faz muito tempo. 
de 9ue o Governo de então havia pensado nessa mesma 
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coisa, chegando a instituir um empréstimo que deveria 
ser cobrado nos postos de venda de gasolina, Naquele 
tempo, tenho a impressão de que o Programa do ÁlcOol 
estava nascendo. E a Casa da Moeda passou dias e noi
tes confeccionando talões que receberam o apelido de 
"simonetas", em homenagem ao então Ministro da Fa
zenda, Simonsen. De momento, esses talões desaparece
ram. Agora, surge um compulsório sobre a gasolina e o 
álcool, uma maneira disfarçada de aumentar o preço 
desses dois produtos essenciais à vida do País. Claro que 
teria sido politicamente mil vezes pior se esse empr~ti
mo ·compulsório incidisse também sobre o óleo com
bustível, porque ele afetaria mais diretamente, ele afeta
ria na sua totalidade toda a economia brasileira. 

Mas, politicamente, foi importante para o Governo, 
ou o Governo teve temor de fazê..lo incidir também 
sobre o óleo combustível e, então, as autoridades vão 
para as televisões dizerem: não, apenas 5%, 3%, 7% da 
população serão afetados. 

Como, Sr. Presidente, se os intereSses dessa fatia 
maior ou menor pudessem ser desprezados com um sim
ples argumento, utilizado neste Plenário pelo nobre Se> 
nadar Nivaldo Machado. Mas aqueles que a cada vez 
que vão abastecer seu carro, adquirido, muita vez, com 
tanto sacrifício e não recebem sequer uma simoneta ou 
funareta, recebem apenas uma promessa de devolução 
daqui a três anos dessa cobrança a mais, sobre o preço 
real da gasolina_e do álcool, que lhes foi cobrad(l.. Quan
to, Sr. Presidente? Serã que nós chegamos a essa quin
tessência de empréstimo? 

Sabe-se quanto se pagou, mas não se sabe quanto se 
vai receber. Aquele que utilizou mU:ita gasolina, durante 
esses três anos, pode correr o risco de receber muito me
nos ou igualmente àquele que parcimoniosamente recor
reu aos postos de distribuição de combustível. Isso abso· 
lutamente não ê um empréstimo, não pode ser concei~ 
tuado como empréstimo do ponto de vista da legislação 
civil, muito menos pode ser conceituado como emprêsti
mo do ponto de vista da Legislação Pública, do Direito 
Público; pode ser um confisco, mas eu acho que o brasi
leiro, a alma do brasileiro, o sentimento do brasileiro, o 
coração do brasileiro. atenderia muito mais ao Executi
vo, se lhe fosse pedido sem essa promessa vã de devo
lução, daqui a três anos, esses recursos para que o plano 
que todos aplaudiram seja vitorioso. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que eu 
desejava fazer. 

Muito obrigado. (Muito berii!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está finda a 
hora do Expediente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum para deliberação. 
Em conseqiiência, as matérias da Ordem do Dia, to~ 

das em fase d~ votação, constitulda do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 31/86; Projeto de ResolUção nY 35/86; Re.. 
querimentos n~>s 97 e 160, de 1986, ficam com a sua apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENr::As FARIA- (PMDB- PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~: 

Através da Resolução n"' 12.855, de l'í' de julho último, 
oTri~unal Superior Eleitoral fixou a representação par
lamentar de cada Estado na Câmara dos Deputados e 
nas Assembléias Legislativas, com base nas projeções es
tatísticas populacionais fornecidas pelo Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística, o IBG E. 

Sucedeu, porém, que, no casO de nosso Estado, o Pa
ranã, sua representação política foi reduzida em quatro 
deputados estaduais e quatro federais, baixando dos 34 
federais atliais para 30, e dos 58 estaduaiS para 54, 
inobstante o crescimento populacional constante da po
pulação paranaense, como atestam as próprias estatísti
cas do IBGE e do lP ARDES- Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social, órgão estadual 
que tambêm tem por finalidade executar censos demo· 
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gráficos, econômicos e sociais para o Governo para
naense. 

No entanto, a atual representação paranaense- 34 
deputados federais e 58 estaduais - não decorre tão
somente das instruções baixadas por Resolução do TSE 
para as eleições de 1982, repetindo, na hipótese o que já 
houvera determinado para as eleições de 78, igualmente 
repetindo estas as que vigoraram para 74, Esses núme
ros.decorrem também de mandamento constitucional, o 
art. 216, incluído no texto da Carta Magna pela Emenda 
Constitucional n'i' 22. 

Quando da fixação do número de deputados federais 
e estaduais para as eleições de 1982, a projeçào do IBGE 
era de 7 milhões, 630 mil e 466 habitantes e, com base 
nesse contingente populacional, o Ministro Relator Dé
cio Miranda, em seu voto, afirmava que, com base nessa 
população, apenas o Paraná teri~. "número de deputa~ 
dos inferior ao que tem na legislatura em curso. Tem 34 
deputados atualmente, e, de acordo com a sua atual p<r 
pulaçào, teria direito a 32. Diante disso, em cumprimen~ 
to ao disposto no art. 216 da Constituição, com a re
dação dada pela EC n-9 22, de29 de junho de 1982, deve 
continuar contando com 34 Deputados Federais" (grifo 
nosso). 

Ora, o art. 216 continua em pleno vigor e ele veda a 
redução do número fixado para a Legislatura iniciada 
em 1979, sem que esse preceito contradiga o texto da 
Emenda Constitucional n~' 25, a qual. ao reprisar o § 2' 
do art. 39, para modificá·lo, teve por escopo, tão
somente, efetuar a inclusão do Distrito Federal no rol 
das representações políticas do Congresso Nacional. 
Daí não ter repetido, nesse dispositivo- que autoriza a 
Justiça Eleitoral a fixar o n6mero de parlamentares por 
Estado e pelo Distrito Federal- a regrajã instil!Jída e 
em pleno vigor do art. 216, incluído no texto constitu
cional pela Emenda n'i' 22. 

Cumpre, a propósito, salientar que se, jâ em 1982, 
com 7 milhões, 630 mil e 466 habitantes, o Paraná teria 
direito a 32 deputados, conforme asseverava, então, o 
Ministro Décio Miranda, não.se compreende como. ten~ 
do, pela própria estatística do IBGE, 8.105.000 habitan
tes- meio milhão de pessoas a mais -veja-Se o nosso 
Estado com sua representação polftica reduzida em 4 
dep~tados federais e 4 estaduais. 

De notar, porém, é o fato de que essa projeção popu~ 
lacional utilizada pelo TSE como base de cálculo refere
se ao ano demográfico terminado a 1~> de julho daquele 
ano, data-base para todo levantamento censitãrio popu
lacional e, assim, não corresponde à realidade do ano de 
1986, na data-base de 19 de julho, menos ainda, na_data 
das eleições, em novembro próximo. Em verdade, fazen~ 
do aqui uma digressão, se os parlamentares a serem elei
tos em 15 de novembro vão representar o povo no qua
driênio seguinte- 1987- 1990- a nós nos parece que 
o mais correto seria o IBGE fornecer ao Tribunal uma 
projeção ponderada média da população nesses próxi
mos quatro anos e com base nela ser estabelecido o nó~ 
mero de deputados a representá~la naquele período. 

Mas, mesmo admitindo,. "ad argumentandum", que a 
cifra adotada pelo TSE esteja correta, o Paraná deveria 
ter, no mínimo, os 32 a que se referia o Ministro Décio 
Miranda, ou, a nosso ver, pelo menos, mais um, só pelo 
excesso apurado no confronto entre a população exis
tente em 1982 e a admitida pelo TSE agora. Nunca, po~ 
rém, a redução a que se procedeu. 

Há, porém, um dado de todo interessante, que con
vém ser ressaltado, para competente e oportuna ava
liação. 

Devido a interesses locais no recebimento de maior 
parci::Ia das cotas do Fundo de Participação dos Municí
pios, diversas prefeituras (mais de 50. ao que sabemos), 
inconf()rmad~_s com sensíveis baixas nos seus ingressos 
financei!os dali prÕvenientes, estão promovendo a re
contagem de suas populações pelo próprio IBGE, atra
vés_ de sua Delegacia no Paranã. Isto por que, de acordo 
com os dados então existentes e utilizados pelos gestores 
do FPM para a distribuição daqueles recursos constitu
cioriais, alguns casos singulares e até mesmo contradi
tMios, apareceram em diversos municípios paranaenses.. 
Em diversos deles, por exemplo, só a soma _do número 
de eleitores com o de alunos das escolas municipais 
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dados que não se sobtepôem - ultrapassava, algumas 
vezes de modo surpreendente, o total de habitantes con~ 
signados pelo IBG E. 

Citaremos alguns casos. 

No município de A.ssis Chateaubriand, a estimativa do 
IBGE dava 37.357 habitantes, enquanto havia, _na mes
ma ocasião, 27.493 eieítores e 11.905 alunos nas escolas 
municipais, totalizando 39.398 pessoas residentes no mu
nicípio, somente nesses d_ois segmentos populacionais. 
Em Icaraíma, o IBGE dava 10.180 habitantes, mas havia 
10.683 eleitores, comprovadamente registrados, que, so
mados aos alunos das escolas municipais, 4.250, totaliza
vam 14.933 habitantes. E assim também se repetia dispa
ridade semelhante em numerosos outros municípios, 
como em Janióp-olis (mais cerCa de 2:000 -habitantes), 
Mandaguaçu (1.300 a mais), Marilu~ (4.000 além da esti~ 
mativa do IBGE), Nova Cantu (mais 600) e Xambrê 
(quase mais 6.000}, dentre outros. 

Vale sublinhar que todos esses cas_os foram apurados 
na recontagem que o IBGE está procedendo e que ainda 
não terminou, mediante farta documentação exibida pe
las prefeituras antes referidas, recontagem essa que, tudo 
o indica, deverá acrescer significatívamente a população 
paranaense. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Entre os órgãos de pesquisas com que conta o Gover .. 

no paranaense, hã o Instituto Paranaense de Desenvolvi· 
mento Económico e Social- lP ARDES- que tem por 
finalidade precípua realizar e manter atualizados levan
tamentos estatísticos de toda a vida do Paraná., nos mais 
diversos setores da atividade humana. 

Pelas próprias caracterfsticas de órgão estadual, restri
to apenas ao âmbito do Paraná, interessado, por outra 
parte, em dotar o Governo local de dados mais minucio
sos do que os que poderia proporcionar qualquer outra 
instituição especiillizada, como .o IBGE, por exemplo, o 
lP ARDES realiza a atualização de seus dados não só 
com mais mínúcia como também corp mais freqUência, 
além de aprofundar-se nos setores investigados, e, o que 
é mais significativo, adentrando áreas inexploradas de 
outra forma. 

Por essas e outras razões, o mínimo que se pode dizer 
das estatísticas oferecidas pelo lP ARDES é que elas são 
mais atualízadas e, portanto, nesse particular, mais con
fiáveis do que qualquer outra investigação, sem qualquer 
desdouro para os técnicos e o pessoal de apoio seja do 
IBGE, seja de qualquer outro órgão ou instituição espe
cializada no setor. 

Pois bem, as projeções do IPARDES para a poPu
lação do Paraná, em 1985 e 1986 são de 8.517 .54'7 habi
tantes em 1985 e, para este ano, 8.740.363 habitantes. 

Daí a convicção que temos de que a reduç~o da _repre
sentação política do Paraná na Câmara dos DepUtados e 
na Assembléia Legislativa, como consta da Resolução n\) 
12.855, do TSE, é, data venia, descabida, defasada e in
compatível com a realidade dos fatos. 

Não é possível admitir que um Estado como o nosso, 
de pujança econômica e política indiscutível, com uma 
população laboriosa e que contribui, pelo fruto de seu 
esforço, com ponderável parcela para a economia brasi
leira, uma população e um Estado, enfim, qu.e v~m de
senvolvendo notável contribuição para o aprimoramen· 
to da vida democrática riO País, seja~ ã.gora, com base em 
estatísticas no mfnimo falhas e ultrapassadas, cerceada 
na sua representatividade, tolhida na sua ânsia participa
tiva, e impedída de contar com maior número de vozes 
na futura Assembléia Nacional Constituinte. 

Bem por isso, o Partido do MoviJ.llento Democrático 
Brasileiro, Seção do Paraná, ingressou no Tribunal Su
perior Eleitoral, a 25 de julho último, com representação 
para pleitear a modificaçãO do-estatutdo na Resolução n\) 
12.855, quanto à fixação do número de deputados fede
rais e estaduais do Paraná, para a Legislatura a iniciar-se 
em 1987. 

Confiamos em que os Ministros daquele Calenda Tri
bunal Superior, com o seu reconhecido descortino e su~ 
perior visão, saberão restabelecer ajustiça atendendo ao 
pleito formulado n<l rep~~entação do ?MDB, que não é 
apenas de nosso Partido, mas ~de todõ o povo paranaen~ , .. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Presidente Josê Sarney assinou, no dia 2 de julho 
passa-do. em cerimônia especial realizada no Palácio do 
Planalto, a ata de criação da Fundação Casa de Jorge 
Amado, planejada para funcionar como um dinâmico 
centro de atividades culturais, atravês do qual a Bahia e 
Ci Brasil promovem, além de uma consagradora homena
gem a um dos seus mais insignes escritores contemporâ
neos, uma permanente valorização das pesquisas e estu
dos literários e sociais de interesse regional e nacional. 

No primoroso discurso em que traçou o perfil biográ
fico, analisou a trajetória de Jorge Amado- seu amigo 
e _companheiro da Academia Brasileira de Letras, - e 
enalteceu a sua vasta obra como romancista dos maiores 
do nosso tempo, o Presidente José Sarney assinalou que, 
. .. ••ao participar da criação da Casa Jorge Amado, o 
Governa da Nova República estâ contribuindo para o 
revigoramento da cultura do nosso Pais. Estâ ajudando a 
promover a pesquisa e os estudos literãrios, bem como a 
luta contra a discriminação racial e sócio-econômica, ob
jetivos da Fundação Casa de Jorge Amado". 

Raras solenidades oficiais foram levadas a efeito no 
Palácio do Planalto com tanto brilhantismo, e ao mesmo 
tempo, tão prestfgiada, como a cerimônia em que o Pre
sidente José Sarney anunciou o advento da Fundação 
Casa de Jorge Amado, acontecimento que coincidiu com 
a sanção, na mesma ocasião, da lei que permite a re
dução do Imposto de Renda para investimentos no setor 
Cúlhii'al, por ele me~mo apresentada quando era Sena
dor. 

Além do casal Jorge Amado e Zélia Gattai, partíCipa
ram da solenidade, o Presidente da República e· Dona 
Marly Sarney~ toda a famflia do escritor; os MinistroS 
Roberto Santos, da Saúde; Antonio Carlos Magalhães, 
das Comunicações; Abreu Sodré, das Relações Exterio
res; Marco Maciel, Ministro Chefe do Gabinete Civil; 
Bayma Denis, do Gabinete Militar; Aluisio Alves, da 
Administração, Paulo Brossard, da Justiça; e o 
Constiltor~Geral da República, Saulo Ramos. 

A Tarde, um dos mais tradicionais e importantes ór
gãos da imprensa brasileira, e uma das empresas mante~ 
nedoras da Fundação, foi representada pela sua ilustre 
Presidenta, Dona Regina Simões de Mello Leitão, alêm 
de inúmeras outras personalidades baianas, como o Pre
sidente do Banco Econômico, o ex·Ministro Angelo Cal
monde Sá~ Jorge Lins Fr~ire, o Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, Coqueijo Costa; e os artistas Ca
ribé e Calazans Neto. Dentre os parlamentares, repre
sentando Sergipe, o Senador Lourival Baptista. velho 
amigo do escritor homenageado, e o Senador Luiz Viana 
Fil_ho, os Deputados Josê Lourenço, Fernando Santana, 
Rômulo Gaivão e o Vice-Prefeito Marcelo Duarte. 

Seria longO e desnecessário enumerar, em sua totalidà
de, as ilustre personalidades que prestigiaram a assinatu
ra da Ata da Fundação Jorge Amado, como, entre mui
tas outras, os ex-Ministros Walter Moreira Safes e 
Eduardo PorteUa, este da Academia Brasileira de Letras; 
o editor Alfredo Machado; o escritor Dias Gomes; e o 
re-presentante da UNESCO, escritor René Depret, que 
fez uma eloqllente saudação a Jorge Amado. 

Não me seria lícito, portanto, omitir-me diante da ex~ 
traordinâria homenagem prestada a Jorge Amado e sua 
digna esposa, a escritora, igualmente ilustre, Zélia Gat~ 
tai, motivo pelo qual solicito a incorporação ao texto 
deste meu pronunciamento, dos discursos proferidos 
pelo Presidente José Sarney; da saudação do Reitor Ger
mano Tabacof ao Presidente da República, a propósito 
do advento da Fundação; e do escritor Jorge Amado, ex
ternando o seu comovido agradecimento ao Chefe da 
Nação, pela iniciativa de criar a Fu,ndação Casa de Jorge 
Amado. 

Logo no infcio do seu eloqUente improviso, declarou 
Jorge Amado: ... "Cabe-me dizer apenas muito obrigado. 
Dizer muito obrigado ao escritor José Sarney, Presidente 
da República do Brasil, que preside os destinos da nossa 
P_âtria como um escritor, como um escritor deve se con
duzir. Com dignidade, honra, democracia, amor ao povo 
... Quero agradecer também por ter assinado ·a Lei Sar
ney, a Lei do Senador Josê Sarney, neste dia. Sinto·me 
extremamente honrado porque essa lei vai ser, sem dúvi-
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da, de grande mérito, de grande utilidade para o desen
volvimento da cultura brasileira'' ... 

São estas as breves considerações que me pareceram 
oportunas à margem da Fundação Casa de Jorge Amado 
- amigo e escritor incomparável, sobre o qual jã me 
pronunciei desta mesma tribuna, por ocasião do seu in
gresso na Academia Brasileira de Letras. 

Nenhuma homenagem melhor se poderia prestar a 
Jorge Amado, do que a instituição, pelo Governo da 
Nova República, de uma Fundação, incumbida de enal
tecer, valorizar e perpetuar a sua obra, como pólo de ir~ 
radiação de pesquisas e estudos, um autêntico e dinâmi
co Centro de Atividades Culturais. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

SAUDAÇÃO DO REITOR GERMANO TABACOF 
AO EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÜ1lLICA DR. JOSJ'. SARNEY NO ATO 
DE ASSINATURA DA ATA DE CRIAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO - 2-7· 
86. 

Dr. Josê Sarney, Presidente do Brasil, País novo, de 
costumes, civilizações e economias diversificadas, dispa
res e dispersas, Dr. Josê Sarney, Chefe de uma Nação 
onde convivem brancos, pretos, amarelos, loiros e 
índios, sõbretudo mulatos e morenos. Latinos e amerín· 
dias, católicos e místicos, incréus e crentes. 

Dr. José Sarney, dirigente maior de u.m Páís contradi· 
tório, sedutor, bãrbaro e civilizado, rico e pobre, subde
sellv~lvido e ~ofisticado, submisso e altivo, doente e silo, 
multas veZes desdentado. 

Este é o País em que vivemos e que Vossa Excelência 
tenta fazer viável. 

Em pouco tempo, 15 meses, Vossa Excelência foi fia .. 
dor da transição p~cffica entre os dois regimes. Conse
guiU palpáveis avanços políticos, económicos e sociais: 
::onvocação da A~embléia Nacional Constituinte, dis
positivo ccinstitucíonal para eleição direta de Presidente, 
Plano de Estabilização Econômica, Reforma Agrária, 
Programa de Irrigação do N ardeste e tantas coisas mais, 
sérias, conscientes e responsáveis. 

A Lei Sarney -de incentivo ao investimento em ativida
des de caráter cultural e artístico representa a largada 
para uma mudança histórica na atitude do Brasil com 
respeito à sua cultura e arte. 

Dentro desta linha de estimulador das coisas da Cultu· 
ra, Vossa Excelência assinou hoje a Ata de criação da 
Fundação Casa de Jorge Amado, atrav~ da qual o Bra~ 

~\:o a!!~ ~~~~ft~~~m seu escritor maior, num dinâ-

Com os recursos liberados por Vossa Excelência, e em 
dois belos sobrados do Pelourinho, cedidos pelo Gover
nador da Bahia, Dr. João Durval Carneiro, à Universi
dade da Bahia, executa quatro ações distintas: 

-Restauração e adaptação dos imóveis; 
-Organização dos setores e serviços; 
- Aquisição de mobiliário e equipamentos; e 
-Tratamento técnico, biblioteconômico e arquivísti-

co do acervo de mais de 50 anos de trabalho de nosso es~ 
:ritor maior. 

Na Bahia, onde o erudito e o popular caminham lado 
a lado, onde a magia faz parte do cotidiano, morada que 
é de todos os orixãs, o povo e o pesquisador brasileiro e 
estrangeiro terão ocasião de saciar sua curiosidade e sua 
sede de saber sobre a vida e a obra deste admirâvel Jorge 
Amado, criador de baianos que correm o mundo com 
sua temura, picardia, faceirice e beleza, que só este ho
mem apaixonado por sua terra e sua gente poderia criar. 

O Brasil e a Bahia mereciam esta casa onde irão morar 
estes personagens que nos fazem viver um pouco e tanto 
da realidade e fantasia de um povo. 

A dat$ escolhida por Vossa Excelência, Presidente Jo
sé Sarney, 2 de julho_. ê magna para os baianos: partida 
dos últimos colonizadores, consolidação da Independên
cia do Brasil, 40 anos de fundação da Universidade Fe~ 
dera! da Bahia e aniversãrio de Zêlia, companheira de 
vida e de amor de Jorge e amada por seus amigos eadmi~ 
radares. Este é o motivo pelo qual, Senhor Presidente, a 
Bahia saúda e diz obrigado a Vossa Excelência. 
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A Tarde - Quinta-feita, 3 de julho de f9~6 

ESCRITOR AGRADECE A 
INICIATIVA DO PRESIDENTE 

Ao agradecer, Jorge Amado pronunciou o seguinte 
discurso: ~-- ,-_-
"Cabe~me dizer, apenas muito ()brigado. Dizer muitO 

obrigado ao escritor Josê Sarney, Presidente da Repúbli
ca do Brasil, que preside os destinos da nossa Pâtria 
como um escritor, como um escritor deve se conduzir. 
Com dignidade, honra, democracia, amor ao povo." 

"Quero agradecer não só que seja o instituidor dessa 
casa que leva o meu nome, como tam_b_ém por ter assina
do a Lei Sarney, a lei do Senador José Sarney, nesse dia. 
Sinto-me-eifi't:rilamente honrado porque essa lei vai ser, 
sem dúvida, de grande mérito, de grande utilidade para o 
desenvolvimento da cultura brasileira." 

"Quero agradecer a René Depest, grande escritor da 
Améric-a Latina, da literatura do Haiti, é uma grande li~ 
teratura, de poesia e ficção, de ter vindo aqUi repreSentar 
a Unesco, dando a esta cerimônia uma dimensão que 
transpõe as fronteíras da nossa cultura brasileira." 

"Queria agradecer a cada um dos que vieram aqui e a 
todos aqueles que não vieram. Seria uma enorme lista de 
nomes a quem eu devia dizer muito obrigado pela insta~ 
lação desta casa de cultura, no Largo do Pelourinho, em 
Salvador da Bahia. Não posso fazê-lo, é muita gente." 

"Eu quero me referir a duas ou três pessoas apenas, 
três ou quatro. Ao reitor da_ Universidade da Bahia, Ger~ 
mano Tabacof, e a sua mulher, Ana Maria. Essa idéia de 
uma casa aonde fosse parar o meu acervo de escritor e 
que fossC.uin centrO ViVo- de cultura, vem rolando hâ 
muito tempo. Muita gente por ela se interessou. E eu 
devo dizer que houve momentos em que eu me dispus a 
doar esse acervo para outros estados do Brasil ou para o 
estrangeiro, --quando Gi:-rinariri Tabacof decidiu que a 
Universidade da Bahia tomaria esse empreendimento em 
suas mãos e o fez coni essa obstinação que o caracteriza 
na luta pela cultura, e com amor." 

"Quero agradecer a Míriam Fraga, grande poeta bra~ 
sileira e a Carlos Fraga, um jovem jurista, pelo tempo e 
interesse que deram. Também sem eles não poderíamos 
estar aqui hoje reunidos na cerimôrila de assinatura da 
fundação. A muita gente eu tería CJ.Ue agradecer. Não 
vou citar nomes, apenas quero agradecer de uma forma 
muito comovida ao esforço que os meus filhos, eu sou 
um homem feliz, tenho filhos perfeitos, aos meus irmãos, 
e não só aos meus irmãos de sangue, meus irmãos de san
to, meus irmãos de literatura, meus irmãos de amizade, 
tantos e tantos e tantos eu vejo aqui, diante de mim, nes
se momento." 

.. Quero agradecer, sobretudo, e antes de tudo, a Zélia, 
não à escritora Zélia Gattai, minha concorrente, quero 
agradecer a Zélia, há 41 anos minha mulher, hâ 41 anos 
minha namorada, cada vez mais bela." 

.. Quando eu a conheci era uma menina -liil.da. Hoje é
uma mulher bela na plenitude de sua beleza. Fui um ho~ 
mem feliz. A vida me deu mais do que pedi, mais do que 
mereci, sobretudo me deu Zélia." 

••Bem, essa casa, tudo o que eu desejo é que ela não 
seja um museu, que-ela não seja uma coisa fria, museu é 
uma coisa de morte. Eu ainda estou vivo e <liilda preten~ 
do aumentar um pouco essa recriação- da humanidade 
brasileira e baiana, que venho fazendo hã 50 anos; há 
mais de 50 anos. O que eu desejo é que essa casa seja 
realmente um lugar onde se possa estudar a literatura 
brasileira, a Hteratura baiana. A ficção brasileira, tão ri
ca, tão poderosa, uma das mais importantes do mundo 
contemporâneo. A ficção brasileira e a ficçãCi baíãna." 

"O meu írmão James Amado doou esta casa a um Exu 
que ele tinha nos seus jardins, e esse Exu vai ser colocado 
em frente à entrada da casa que, no Pelourinho, abrigará 
os meus arquivos e serâ esse centro de estudos." 

"O Pelourinho que é o chão principal de todo o meu 
trabalho, onde morreu Pedro Arcanjo; onde ressuscitou 
Quincas Berro D'água; onde Teresa Batista, ao lado do 
poeta CaStro Alves, que para isso ·desceu de sua estátua e 
comandou a greve de prostitutas da Bahia. Esse Exu vai 
ali ser colocado. Há poucos dias eu estive lâ e estávamos 
estudando, as pessoas que se ocupam da restauração, eu, 
o pintor Caribé e outras pessoas, a colocação desse Exu. 
E alguém disse; Olha, o Exu aí, amanhã estâ cheio de 
ebó, galinha preta, azeite de dendê, etc. Eu disse: É exa~ 
tamente o que eu quero, eu quero que essa casa seja uma 
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casa do povo da Bahia, porque a homenagem não é a 
mim, a homenagem é ao povo da Bahia, a quem eu devo 
tudo quanto pude fazer; toda a minha criação, ela nasce 
e decorre do que eu aprendi com o povo baiano." 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSfi SARNEY NA 
CERIMONIA DE INSTITUIÇÃO DA FUN
DAÇÃO JORGE AMADO- PALÁCIO DO PLA
NALTO - 2-7'86 

Entre os escritores brasileiros contemporâneos, Jorge 
Amado é aquele que mais se aproximou do povo e dele 
jamais se afastou. Ao longo de uma carreira literária de 
mais de meio sêculo, Jorge Amado inspirou·se nas fontes 
populares - e ao povo devolveu tudo aquilo que rece
beu de suas mão_s. A sua obra extensa e bela, do suor e da 
lágrima do povo, é também uma grande dádiva do autor 
ao povo que o inspirou e conStantemente ã.limentou o 
seu talento e a sua imaginação. 

Não houvesse a obra de Jorge Amado chegado às altu· 
ras a que chegou, à moderna literatura brasileira faltaria 
algo para completá~la. Sem a projeção mundial que a 
obra de Jorge Amado alcançou, o Brasil seria menos co· 
nhecido no exterior. Milhões de estrangeiros talvez co
nhecessem de nós algumas estatísticas e uns escassos da
dos sobre a nossa vida política e social; porém saberiam 
pouco do nosso carâter, do nosso temperamento, da ma
neira peculiar como enfrentamos as nossas dificuldades, 
da nossa vocação para a alegria, a cordialidade, o sonho 
e a liberdade. 

Com a críação da Casa de Jorge Amado, o povo e seu 
romancista estarão ainda mais próximos do que sempre 
estiveram. Mais próximos estarão os estudiosos de sua 
obra, os professores, os pesquisadores. Em contato com 
seus manuscritos, podendo dispor da documentação ge
rada por uma vida tão rica -e~ realizações e lances huma
nos, estudantes e estudiosos poderão entregar~se com 
malot facilidade e proveito à tarefa de revelar os múlti
plos aspectos da criação do romancista, aprofundar a 
sua interpretação, estabelecer as suas relações com a cul~ 
tura brasileira como um todo e a sua manifestação em 
particular. 

A obra de Jorge Amado enriquece tradições. Se_gue e 
enobrece ou veio da crítica social, essa freqUente vocação 
dos ficcionistas e -pensadores para descrever e apontar à 
sociedade as suas próprias deficiên~ias·, não para que as 
lamente, mas para que as corrija. Essa critica, que encon
tramos em todos os momentos, da nossa evolução lite
rária, nenhuma corrente praticou com maior grau de 
consciência nem com maior amplitude do que aquela da 
qual resultou o chamado _Romance de 30. E como parti
cipante daquele movimento, Jorge foi o ficcionista que 
abrangeu o maio número de aspectos da realidade brasi
leira deste século. 

Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de 
Letras, Jorge Amado teve oportunidade de afirmar: 
"Não pretendi nem tentei jamais ser universal senão sen~ 
do brasileiro e cada vez mais brasileiro". Essas breves 
palavras encerram uma das mais significativas autodefi~ 
ni_ç_ões do romancista; e por elas recebemos também uma 
das lições que tem para nos dar. Não podemos nos afir~ 
mar como parte da cultura universal a não ser nos afir
mando como brasileiros. É a adesão prévia àquela "tra
dição afortunada" de que fala Afrânio Coutinho, a do 
nacionalismo positivo, a condição para que a nossa cu!~ 
tura conquiste o seu espaço na cultura tri.undial. 

Jorge também disse, naquele mesmo discurso, que 
procurou a universalidade não apenas sendo cada vez 
mais brasileiro, mas, ainda, cada vez mais baiano. E de 
fato a obra de Jorge Amado é uma síntese da rica e mul
ticolorida cultura baiana, que por sua vez ê uma síntese 
de quase tudo o que constitui a cultura brasileira. Entre 
os muitos traços dessa cultura, vejo como um dos mais 
essenciais a sua vocação para o ecumenismo. A Bahia é, 
por excelência, uma terra onde se fundem - ou tendem 
a fundir~se- as raças, as religiões, as expressões artísti~ 
cas de grupos os mais diversos. 

A percepção da multiplicidade da origem da cultura 
baiana faz parte, desde muito cedo, da experiência vital 
de Jorge Amado. Nascido na Zona do Cacau, região de 
.. fronteira", de aventura e de sonho, Jorge atravessou a 
sua infância convivendo com desbravadores vindos dos 
mais diferentes lugares do País, sulistas e nortistas, mis~ 
sionârios europeus e mascates levantinas. Apesar dos 
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conflitos e violências que então dominavam a área, o 
cantata de Jorge com a humanidade em miniatura das 
teiras do sem-fim mostrou~Ihe também que a tendência 
oculta embaixo da diversidade era para o caldeamento, a 
fusão, a unidade. 

Entre os elementos formadores da cultura baiana, 
nunca serâ por demais destacar o peso específico do ne
gro -de origem africana, cuja ínfluência sobre o resto da 
sociedade estende~se generosa pelas mais diversas esfe
ras. E a obra de Jorge Amado ressalta a pujança desse 
componente, desde os seus primeiros-títulos. Negros são 
muitos dos mais inesquecíveis personagens de Jorge, fi. 
guras vivas que a ele se impuseram, já na adolescência, 
quando, se transferindo para Salvador, mergulhou no 
povo, tornando-se, como ele próprío recorda em O Me~ 
nino Grapiúna, .. amigo dos vagabundos, dos mestres de 
saveiro, dos capoeiristas, da gente dos mercados e dos 
candomblés". 

A obra de Jorge Amado é, em numerosas de suas pâgi· 
nas, um canto de amor e exaltação à ~ente negra, às qua
lidades e virtudes que revela e ilumina. Mas é também ao 
focalizar as populações negras que o romance de Jorge 
Amado assume de modo mais pleno o seu caráter denun
ciador das discriminaÇões de que foram vítímas até um 
passado recente, por motivo de conservarem as suas 
crenças, bem como aquelas de natureza sócio~ 
econômicas que ainda não cessaram de existir. A história 
de coragem e persistência ccntada em Tenda dos Mila· 
gres. infelizmente, ainda não é um capítulo encerrado 
com final feliz. 

Não o são, aliás, muitas outras criações de Jorge Ama
do, cuja leitura, sendo uma fonte de prazer para milhões 
de brasileiros, deve ser tambêm uma fonte de inspiração 
e alento para que nos demos as mãos. Quantos capitães 
de areia continuarão condenados à marginalização so~ 
cial se não houver de nossa parte esse esforço para 
educã~Ios, assisti~los e garantir~lhes no devido tempo o 
emprego. Quantos amargos heróis de Seara Vermelha 
continuarão a vagar famiiltos pelas estradas e a viver 
como párias na periferia das grandes cidades industriais, 
se não for firme a nossa decisão de fazer o desenvolvi~ 
mento do campo. 

A Fundação se instala signifícativamente no dia 2 de 
julho. A Bahia do 2 de julho é a Bahia que no plano cul~ 
tural tem uma afirmação precoce com o poeta satirico 
Gregório de Matos; é a Bahia libertária dos heróis pouco 
conhecidos que lutaram em vârias revoluções populares 
antes da batalha de Castro--Alves e a Bahia que pela mão 
de mestres como Artur Ramos e e.dison Carneiro se fez 
pioneira dos estudos sobre a presença negra no Brasil. E 
é nessa tradição cultural baiana que Jorge Amado se in
sere, é a esta que o seu gênio criador e a sua consciência 
de cidadão tratam de dar continuidade. 

A Casa-de Jorge Amado serâ obra de uma Fundação, 
-que contará com a portes privados e governamentais. De~ 
vemos agradecer antes ao próprio escritor Jorge Amado, 
responsável pela cessão do acervo inicial da instituição. 

Ao participar da criação da Casa de Jorge Amado, 
que serâ um centro de atividades culturais, o governo da 
Nova República está contribuindo para o revigoramento 
da cu(tura de nosso País. Estâ ajudando a promover a 
pesquisa e os estudos literários, bem como a (uta contra 
a discriminação racial e sócio~econômica, objetivos da 
Fundação Casa de Jorge Amado. 

Hoje é 2 de julho, data naciona( da Bahia. A comemo
ração é a melhor possível. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José fgnácio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O _meu compromisso democrático de associar~me aos 
esforços que a Nova República produz no sentido de 
oferecer ao povo brasileiro um programa de mudanças 
efetivamente voltadas para as áreas sociais, politicas e 
e_conõmicas da sociedade não me impede, de forma algu
ma, de expressar inconformidades com fatos e compor
tamentos inadequados e até mesmo contrários ao inte· 
resse nacional. 

Por isso mesmo é que, vez_ por outra, faço uso da pala
vra aqui, neste Plenário, para o exercício da crítica a ór~ 
gãos do Governo, cuja ineficiência compromete e preju~ 
dica seriamente o desempenho da máquina governamen~ 
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tal. Na maior parte das vezes, posso assegurar, essa resis
tência ao espírito mU.dancista da Nova República se lo- _ 
caliza nos resquícios de autoritarismo e/ou irresponsabi
lidade tão perceptíveiS no recente passado, que ainda 
atuam como focos de reação às novas diretrizes-da admi
nistração nacional. 

Um desses focos, recém-descoberto pelo Ministro Re
nato Archer, da Ciência e Tecnologia, é a FI~EP- Fi-; 
nanciadora de Estudos e Projetas, que desde meados do 
ano passado se vem recusando a liberar recursos finan
ceiros num montante de 214 milhões de dólares, oriun
dos do Banco Mundial para o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT). 
Para ser mais exato, apenas e tão-somente três milhões 
de dólares desse montante, sobre cuja parcela não utili
zada o Brasil está pagando 0,75 sobre o saldo, a título de 
taxa de compromisso, além de juros -n-orinais de contra
tos com o BIRD mais 1% a -cada dOis allOS, sem utilizá
los. 

Em síntese, Srs. Senadores, por ineficiência, má vonta
de ou excesso de burocracia, o País está deixando de uti
lizar recursos postos à sua disposição para um programa 
que deveria gerar, entre outras coisas, um forte impacto 
no desenvolvimento da tecnologia de ponta. 

Devo registrar, Srs. Senadores, que este fato já é do 
conhecimento da opinião pública, por via de denúncia 
formulada pela imprensa, com graves repercussões, prin
cipalmente, nas áreas de conhecimento científico do 
País. Mas empenho-me na laboração deste registro, 
dando-lhe repercussão política, posto que a própria ima
gem do País está sendo comprometida pela falta de serie
dade e pelo desinteresse com que o assunto vem sendo 
tratado há tanto tempo. 

Sr. Presidente, o Programa de Apoio ao Desenvolvi
mento Científico e TecnOlógico foi iniciado em 1984. Ini
cialmente foi orçado em 500 milhões de dólares, recursos 
esses que seriam provenientes do Banco Mundial, do 
Conselho Nacional d~ Pesquisas (CNPq) e da FI~EP
Fiq.anciadora de Projetas. Durante as negociações com o 
Banco Mundial, no entanto, houve grande redução orça
mentária, pois a receptividade do BIRD não foi muito 
animadora. O orçamento foi reduzido para 214 milhões 
de dólares, 50% dos quais caberiam ao Banco Mundial, 
ponderando-se então que esse volume de recursos não 
era compatível com a capacidade das agências brasileiras 
de financiamento 'de adminístrarem reciiisos de tamanho 
vulto. 

Estas informações estão contidas em declarações pres
tadas por um dos coordenadores do Programa, o ex~ 
Diretor da NUCLEBRÁS John Fo,rman, ao Jornal do 
Brasil (edição de 23jju~J86), a quem incumbe a ___ ava-
liação periódica do Programa, juntamente com sete ou
tros técnicos- norte-ainericanos indicados pelo Banco 
Mundial, para quem .. o País_ tem _pago juros e taxas de 
compromisso, num nível que seria desnecessário, se hou
vesse competência política na administração dos recur
sos". 

Algo de pior, Srs. Senadores, haveria de acontecer, 
pois mesmo o reduzido orçamento de 214 milhões de 
dólares traria dificuldades imensas para sua correta ad~ 
ministração. 

O PADCT, cujo primeiro edital para i!Jscrições de uni
versidades e institutos de pesquisa, destinar-se-ia a pes
quisas em biotecnologia, qufmica, engenharia química, 
tecnologia mineral, geociências, gestão de ciência, tecno
logia industrial básica, instrumentação, manutenção e 
até mesmo à importação de insumos. "No conjunto", 

afirma John Forman, esses subprogramas visavam su
prir deficiências de matéria-prima, como no caso dos in
sumos, facilitando, por exemplo, sua importação, ou 
provocar um grande impacto de desenv:olvimento na te_c
nologia mais avançada do País. 

À êpoca, }untaram-se ao Programa também a Secreta
ria de Tecnologia lm:fustrial, órgão do Ministério da In
dústria e do Comércio, e a CAPES-Campanha de Aper
feiçoamento ~e Pessoal de Ensino s.uperior, vinciul~da ao 
Ministério da Educação. Foi quando, concluídas as ne
gociações, celebrou-se o contrato com o Banco Mundial, 
definindo-se ao mesmo tempo que a FINEP, a quem jã 
competia gerir o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, cujos recursos entre 1979 e 
l984_já se tinh_am reduzido em 50%, seria tambéni res
ponsável pela gestão do Programa -em torno do_ qual, 
aliás, a comunidade científica criou uma grande contro
v:~fsia, um'a vez que grande parte de seus membros enten
dia que aqueles recursos não deveriam ser aplicados em 
um novo programa, mas no fortalecimento do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Essa controvérsia, devo acrescentar, viria finalmente a 
ser sufocada com a criação, pelo Presidente José Sarney, 
do Ministêrío da Ciêf!.Cia e Tecnologia. Inclu~ive, esse 
novo Ministério tornou-se o Primeiro beneficiáríà diieto 
do PADCT, com a aplicação de Crz$ 8 milhões, da con
trapartida nacional, na instalação e na aquisição de mó
veis da nova pasta governamental. 

Afora esse dispêndio, Só foram atê agora efetivamerite 
utilizados 3 milhões de dólares da cota de responsabili
dade do Banco Mundial, .. basicamente para a impor
tação de equipamentos, peças de manutenção e insumos, 
para· o-que a demanda alcança 32 milhões de dólares", 
segundo as declarações do coordenador John Forman. 

Srs. Senadores, diante do exposto, Vossas Excelências 
poderão estar se questionando quanto à possibilidade de 
inexistência de projetas em que aplicar os recursos. Pelo 
Contrário: cerca de 400 projetas, a maioria deles nas 
áreas dO bíotecnologia e química estão há longo tempo à 
espera da liberação dos recursos. Em verdade, nem há 
falta de recursos nem há fa1ta de projetas. Segundo a de
núncia de Forman, "o que rigorosamente existe é exces
so de burocracia, atraso no repasse dos recursos e uma 
evidente má vontade da FINEP contra o Programa, por
que outras entidades decid_em sobre a escolha dos proje
tas a serem financiados". Basta assinalar que os recursos 
destinados ao financiamento dos projetas aprovados só 
foram liberados um ano depois, isto é, em julho de 1985, 
ocasião em que, com uma inflação de cerca de 300% ao 
ano, tiveram seus valores reais reduzidos a 50%, 
tornando-se absolutamente insuficientes -para atender à 
dimensão original dos projetas, praticamente 
inviabilizando-os. 

Fa~os como o que aqui denuncio, nobres Colegas, não 
apenas causam estranheza; eles são insuportáveis à aber
tura democrática com que se caracterizam os princípioS e 
objetivos da Nova República. ~Ies demonstram que a es
trutura autoritária ainda persiste no aparelhamento do 
Estada._ Comportamentos como o da diretoria da FI
NEP, que pretende dirigir sozinha os recursos destinados 
à pesquisa, são apropriadamente adequados para de
monstrar como se perdem recursos neste País, pois expri
mem com acerto o que o coordenador John Forman 
qualifica de "uma estúpida guerra interna de poder". 

De acordo com o cronograma constante do contrato 
com o Bird, em novembro próximo os técniCos daqUela 
instituição finanCeira virão nOvamente ao Brasil; a -fim 
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de, juntamente com os cientistas brasileiros, promove
rem uma avaliação dos resultado_s até aqui alcançados 
pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnólgocio, que só terá mais dois anos de existência. 
Se até lá o Programa não tiver absorvido a maior parte 
dos recursos a ele destinados, certamente teremos perdi
do uma grande oportunidade de provocar considerável 
impacto no desenvolvimento tecnológico e científico do 
País. 

Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apro
veito a oportunidade para daqui mesmo encaminhar um 
forte apelo ao Ministro Renato Archer, no sentido de 
que faça por onde corrigir no mais breve espaço de tem
po, essà terrível anomalia. No Brasil, desta Nova Re
pública, ao que me parece, não hã mais lugar para os in
competentes, os maus administradores, o autoritarismo. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desgi
nando para a extraordinária das 18 horas e_30_ minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 323, de 1981, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, elevando o valor da alçada para efeito 
de admissão de recurso ordinário; tendo 

PARECERES, sob n'i's 55 e 56, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Finanças, declarando que a matéria foge à sua 
competência regimental. 

-2-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 43, de 1984, de autoria do Senador Itamar Fr~n
co;-alterando a redação do art. 66, da Lei n'i' 4.728, de 14 
de julho de 1985, que disciplina o Instituto da Alienação 
Fiduciária, assegurando ao devedor, em qualquer hipó
tese, a efetiva" propriedade do bem dado em garantia, 
tendo 

PARECER, sob n'i' 483, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade-e, no niêrito, faVorável. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n'i' 203, de 1984, de autoria do Senador Jutahy Ma~ 
galhães, que modifica os arts. 393 e 394 do Decreto-lei n9 
5.452, de l'i' de maio de 1943, que aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n'i's 517 e 518, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encer
rada a sessão. 

(Levimta:se· a sessão àS 16 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 149t~- Sessão, em 6 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, A CEiAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Gaivão Modesto -
Odacir Soares - Hélio Gueiros - Alexa-iidre Costa -
Américo de Souza- Alberto Silva - Helvídio Nunes 
- César Cais - Cid Sampaio ---Nivaldo Machado -
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista:-- PassoS Pôrto- Ala:or Coutinho- Luiz Via~ 
na - José Ignãcio Ferreira - Jamil Haddad- Severo 
Gomes- GastãO MUller-José Fragelli- Enéas Faria 
- Arno Damianí - Jaison Barreto - Ivan Bonato -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (José FrMelli)- A Presidência 
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas do Distri
to Federal, o OfiCiO ri~' S/14, de 1986 (n~!f67 /86, na ori
gem) encaminhando o relatório e o parecer prévio da
quele tribunal, sobre as contas do Governador do Distri
to FeP,eral relativas ao exercício financeiro de 1985, jun
tamente com o balanço consolidado, elaborados pela Se
cretaria de F~anças. 

Nos termos do art. 393, do Regimento Interno, a ma
téria serâ despachada à Comissão do Distrito Federal 
que concluirá seU p~reCer por proj~~O ~6-r~olução, ~pro
vando ou rejeitando as contas, para posterior apreciação 
pelas ComisSões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- A Presidência 
comunica-ao Plenm-io que nos termos do art. 52, item 10, 
do Regimento Interno, deliberou corrigir o·despachO ini
cial dos Projetas de Decreto Legislativo n9s 8, 9 C 10, de 
1986, determinando que sejam encaminhados ao exame 
das Comissões de Constituição e Justiça, de Econo-mia e 
de Finanças~ e o -Projeto de Lei da Câmara n~' 39, de 
1986, para exame das Comissões constantes do despacho 
inicial e ainda à Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr;Lgelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 323, de 1981, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivo à 
Consolidação das Leis do Trabalho, elevando o va
lor da alçada para efeito de admissão de recurso or
dinário, tendo 

PARECERES, sob n•s 55 e 56, de 1986, das Co· 
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Finan-ças, declarando que a matéria foge à 
sua competência regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- Em discussão 
o· projeto, em segundo turno. (Pausa.) . . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, o projeto é considerado defini
tivamente aprovado, nos termos do Regimento Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 323, de 1981 

Acrescent~:~ dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, elevando o valor da alçada para efeito de 
admissão de recurso ordinário. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 tt f: acrescentado ao art. 895 da Consolidação 
das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único: 

Parágrafo único. Salvo nos casos de ofensa à 
Constituição, não se admitirá recurso ordinário nas 
causas de valor correspondente a até 20 (vinte) vezes 
o maior Valor de Referência vigente no País. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) - Item 2: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de:; Lei 
do Senado n9 43, de 1984, de autoria do Senador 
Itamar Franco, alterando a redação do art. 66, da 
Lci n94.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o 
institUto da alienação fiduciária, assegurando ao de· 
vedar, em qualquer hipótese, a efetiva propriedade 
do bem dado em garantia, tendo 

PARECER, sob n9 483, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade, juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Paus~.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o prOjeto fcoriSiderado defini

tivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimen
to Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 43, de 1984 

Altera a redação do art. 66, da Lei n94.728, de 14 
de julho de 1965, que disciplina o instituto da alie
nação judiciária, assegurando ao devedor, em qual
quer hipótese, a efetiva propriedade do bem dado em 
garantia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O art. 66, da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 

1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 66. A alienação fiduciãria transfere ao 
credor da obrigação a fração ideal do domfnio da 
coisa móvel garantidora do crédito correspondente 
ao valor mutuado bem como a respectiva posse in
direta. 

§ !9 O devedor permanece titular do domínio 
da fração ideal remanescente e da posse dircta. 

§ 29 A fração ideal do domínio transferido ao 
credor resolve-se com o pagamento da dívida e en
cargos convencionados na forma da lei. 

§ 39 A alienação fiduciâria sorilente se prova 
por escrito e seu instrumento, público ou particular, 
qualquer que seja o seu valor, serâ obrigatoriamente 
arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de 
Títulos e Documentos do domicílio do credor e às 
suas expensa·s, sob pena de não valer Cõlltfa tefcei
ros, contend~, além de outros dados, os seguintes: 

a) o total da dívida ou sua estimativa bem como 
a forma de pagamento; 

b) a fração ideal do domínio transftrrido que não 
poderâ exceder a 70% (setenta por cento); 

c) o local e a data do pagamento; 
d) a taxa de juros; 
e) a cláusula penal e o índice de correção mone

tária aplicáveis no caso de inadimplência; 
f) a descrição do bem objeto de alienação fidu

ciária e os elementos indispensáveis à sua identifi
cação. 

§ 4~' Se, na data do instrumento de ali~naç_ão fi
duciária, o devedor ainda não for propnetâno da 
cois_a objeto do contrato, o domínio fiduciário .d.esta 
se transferirá ao credor no momento da aqutstção 
da propriedade pelo !levedar, independenteinente 
de qualquer formalidade posterior. 

§ 59 Se a coisa alienada em garantia não se 
identificar por números, marcas e sinais indicados 
no instrumento de alienação fiduciâria, cabe ao pro
prietãrio fiduciário o ónus da_ prova, cont:a ter~· 
ros- da identidade dos bens do seu domímo que se 
encontram em poder do devedor. 

§ 69 · Ocorrendo fnaCiimplência no pagamento é 
facultado ao credor promover a execução da dívida 
e acréscimos legais desde que constitua previamente 
o devedor em mora com o prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 79 Para os fins da constituição em mora pre-
vista no parágrafo anterior, Será o devedor intima
do, a requerimento de credor, pelo oficial do Regis
tro de Títulos e Documentos onde estiver arquivado 
o contrato, a satisfazer as prestações vencidas e as 
que se vencerem até a data do pagamento, os aCr~
cimos convencionados e as custas da intimação. 

§ 8~' Purgada a mora, convalescerá o contrato. 
§ 99 O valor apurado em arrematação constitui 

crédito privilegiado do proprietário fiduciário, 
entregando-se ao devedor o saldo porventura apu
rado. 

§ 10. Se o preço de venda da coisa não bastar 
para satisfazer o crédito, continuará o devedor pes
soalmente obrigado pelo restante do seu débito. 

§ 1 I. É nuia a ciáusula que autoriza o proprie
tário fiduciário a ficar com a coisa alienada em ga
rantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

§ 12. Aplica-se à alienaçãO fiduciária em garan
tia o disposto nos arts. 758, 762, 763 e 802, do Códi
go Civil, no que couber. 

§ 13. A alienação fiduciãria em garan~fa de veí
culo automotor deverá, para fins probatórios, cons
tar do Certificado de Registro, a que se refere o art. 
52 do Código Nacional de Trânsito." 

Art. 29 h assegurado ao devedor, a qualquer tempo, 
transferir seus direitos e obrigações a terceiros dando 
ciência do ato ao credor e ao oficial do Registro de"Tftu
los e Documentos. 

Art 39 Ficam revogados os arts. 19, 29, 3~', 49,59 e 711 
do Decreto-lei n9 911, de 19 de outubro de 1969. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 203, de 1984, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães. que modifica os arts._ 3~3 e 394 
do Decreto-lei n" 5.452, de+l9 de nl.ãio de 1943, que 
aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n's 517 e 518, de 1985, das 
Comissões: 
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-de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

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

são. 
Encerrada a discussão, o projeto ê consideradO àCfini

tivamente aprovado nos termos do art. 315 do Regimen
to Interno, 

O projeto irá à Comissão de Redação~ 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 203, de 1984 

Modifica os arts. 393 e 394 do Decreto-lei n'i' 
5.452, de I 'i' de maio de 1943, que aprova a Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Os arts. 393 e 394 da Consolidação das Leis 

do Trabalho passam a ter a seguinte redação, 
renumerando-se os demais: 

''Art. 39.3. A mUlher que adotar recém
nascido, durante o primeiro mês de existência, terá 
direito a afastar-se do trabalho por um período de 8 
(oito) semanas, a partir da adoção." 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste ar
tigo, a empregada de\':erá apresentar ao empregador 
a escritura pública de adoção, devidamente averba
da no Registro Civil de pessoas naturais. 

Art. 394. Durante os períodos a que se referem 
os arts. 392 e 393, a mulher terá o direito ao salário 
integral e, quando varift':'el, calculado de acordo· 
com a média dos.6: (seis) (i1timos meses de trabalho, 
bem como os direitos e vantagens adquiridos, 
sendo-lhe ainda facultado revert!=r à função que an
teriormente ocupava. 

Art. 29 Esta· lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jos!: Fr~gelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO- POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José FrMe1li) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

No 31, DE 1986 
Em regime de urgência- art. 371, B, 

do Regimento Interno 
Votação, em segundÔ turno, do Projeto de Lei da Câ

mara n'i' 31, de 1986 (n9 7.596(86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente dã República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nos ofícios judiciais dã Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS; proferidos 
em plenário, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' _ 

35, de 1986 (apresentdo pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 409, de 1986), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e OólS mlihões, quatroceiitos e trlrlta niil cruzeirOs), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das Comis~ 
sões: 

- de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios. favorável. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II) 

3 
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 97, de 

1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'i' 
80, de 1984, de sua autoria, que "altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 horas semanais a jornada de trabalho". 

4 
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' f60, de 

1986, de autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regirilento In
terno do Senado Federal, a constituição d~ uma Comis
são Especial, composta de 7 m'embros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL, F A VORÃ VEL, proferido em ple
nário, da Comissão: 

- de Finantas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEEO SR. NI
VALDO MACHADO, NA SESSÀO DE 4CB-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORAD()R, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Hâ muitos anos, antes do atual Governo, e neste, des-
de o seu início ouve-se falar em reforma administrativa, 
em racionalização e modernização do Serviço Pú.blico 
Feçieral, condição necessária para que a máquina admi
nistrativa do Estado passe a funcionar com todo o rendi
mento exigido nos dias atuais. 

Esta ê a condição inadiável, que a cada dia se impõe, 
pois enquanto a tecnologia vem-se colocando a serviço 
da empresa privada, proporcionando a rentabilidade ne
cessâria e indispensável a uma boa prestação de serviços, 
o aparelho estatal brasileiro continua marcado pelos 
vícios e deficiências do passado, dando lugar a ~;~m julga
mento equivocado do servidor público, sempre encarado 
de modo negativo como uma espécie de peso para o po
der público. 

A análise mãis aprofundada do problema mostr~(uma 
imagem inteiramente diversa. O servidor público, no
meado após rigorosa seleção, integra um contingente de 
pessoas capacitadas, embora suas potencialidades não 
venham sendo devidamente aproveitadas por exclusiva 
responsabilidade do obsoletismo da estrutura têcnico
burocrática do Executivo. Em meio a tudo isso, há diver
S!lS distorções que afetam esse quadro. 

Uma delas e das mais graves ~ o da remuneração do 
servidor público da administração direta e indireta: Bas
ta salientar que cerca de 70% dos servidor~s_públicos re
cebem remuneração pouco acima do salário mínimo. 
Mesmo com os propalados qOinqUênios, essa remune
ração não passa de salãrio ou vencimento de fome, o que 
os leva ao desânimo e à perplexidade. O que causa maior 
desalento, porém, ê o fato de q1uitas vezes trabalharem 
lado a lado servidores que passaram por rigoroso con
curso para admissão no-Serviço Público e outros que ti
veram ingresso em empresas públicas sem o crivo do 
conc'Urso, percebendo, quase sempre, salário superior. 
São anomalías cuja coi'reção deve ser feita com a máxi
ma urgência, sob pena de vermos agravados cada vez 
mais os problemas administrativos brasileiros. 

A reforma administrativa não pode omitir nenhum 
desses aspectos. Por isso mesmo, ela tem que ser elabora
da dentro de critérios raciOnais, decorrente de estudos 
aprofundados, não só da situação do servidor, mas da fi
nalidade, da racionalização dos serviços prestados por 
todos Os órgãos públicos', inCluSive empresas,.alltarqUías 
e as chamadas fundações, muitas das quais são instituí
das como tais só para efeito de atribuir melhor remune
ração aos seus servidores. 

Enquanto o ilustre Ministro da Administração, Dr. 
Aluísio Alves, não ultima trabalho de tal magnitude, os 
direitos do servidor vêm sendo postergados. Entre eles, o 
décimo terceiro salário, que vem sendo protelado e nega-
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do a pouco mais de cem mil servidores estatutários e mi
litares. Enquanto cerca de um milhão e quinhentos mil 
servidores celetistas do Poder Executivo, das empresas 
públicas e fundações percebem esse beneficio, não se 
pode admitir que seja ele negado à minoria de servidores 
estatutáriOs, sOb diversos pretextos. Um desses pretex
tos, uma desculpa antiga para a não concessão do déci
mo terceiro salârio, eu diria até falaciosa, é de que os ser
vidores estatutários percebem os chamados qüinqüênios. 
Trata-se de alegativa inteiramente absurda, pois os servi
dores que não contam com cinco anos de serviço público 
não percebem a referida gratificação. 

Por outro lado, funcionários das empresas públicas, 
das fundações e sociedades de economia mista percebem 
o referido qUinqüênio, havendo outros mais bem aqui
nhoados que percebem anuênios, biênios, triênios, sem 
prejuízo do 13t> mês e, quase sempre, do 14t salário, este 
concedido a título de participação em pretensos. lucros 
das empresas públicas a que servem. 
~ lamentável que tal tratamento venha sendo dispen

sado a esses servidores públicos, muitos dos quais, às 
vésperas de uma aposentadoria que, longe de representar 
um prêmio merecido, constitui para ele e seus familiares 
uni autêntico castigo, pois vão ter que arrrastar para o 
resto da vida uma velhice de dificuldades, e até de) mi
séria, de sofrimento e de angústías, e o pior é que essa si
tuação, Si". Presidente, vem se perpetuando. Primeira
mente, alegava-se que nãO havia previsão orçamentãria 
para a concessão do beneficio. Agora, seguindo prática 
anterior, repetidamente adotada, alega-se que os servi
.dores públicos estatutários recebem a gratificação qüjn
.qUenal. Lamentavelmente, até Ministros bem informa
dos, da área econômica, encampam essa infeliz justifica
tiva, muito usada em outras épocas. com isto, vemos o 
íiifeliz servidor estatutário encher-se de tristeza quando 
cheg:i o Natal, a festa maior da cristandade, por não po
der oferecer aos seus filhos, à sua familia, para cuja man
tença enfrenta toda sorte de sacrifícios e restrições, o 
minimo necessário, pois ê justamente em dezembro que 
se agravam os problemas de preços e aumentam as ne
cessidades básicas da pessoa humana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao se discutir a reforma 
administrativa, ·volta-se a falar em excesso de servidores, 
em funcionâriós ociosos. Ora, isto não passa de pura in
vencior,lice, paíS não tem a menor razão de ser essa escu
sa e nem encontra apoio nos fatos, pelo menos no plano 
federal. Não hã excesso de servidores. Há isto sim, uma 
má distribuição dos mesmos por milhares de órgãos 
públicos, alguns dos quais surgidos com a criação e des-: 
dobramento de novos ministérios. A máquina adminis- · 
trativa cresceu, mas o número atual dos chamados titula
res de cargos públicos, funcionários estatutários no sen
tido estrito do termo, continua o mesmo de algum tempo 
atrás. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Nivaldo Machado? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço com muito 
prazer e muita honra o nobre Senador Jorge Kalume, ve
lho 'batalhador pela causa dos servidores. públicos. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~ como sempre atento em 
defesa dos funcionários públicos, haja vis~a os pareceres 
de V. Ex• na Comissão de Constituição e Justiça, não só 
aos meus projetas, como também os demais colegas des
ta Casa. Quei'o nesta oportunidade solidarizar-me com 
V. Ex• e dizer que continue nessa luta que é uma luta glo
riosa e das mais justas indo ao encontro dos anseios dos 
servidores que dão tudo de si sem pensar em si mesmos, 
pensando apenas no trabalho que executa. em defesa do 
Brasil e para o bem do Brasil. Portanto~ teilh~ V. EX• ã 
minha solidariedade, porque não dizer de todo o Senado 
Federai. 

O SR. NIVALDO MACHADO- Muito obrigado, 
Senador J Qrge Kalume, pelo aparte de V. Ex•, que incor
poro, com muita honra para mim, às despretensiosas 
considerações que estou ·fazendo, hoje, em torno desse 
momentoso problema da Reforma Administrativa, que 
já devia ter sido implantada neste País há muito tempo, 
para que a máquina estatal acompanhe o ritmo de pr~ 
gresso da empresa privada, impulsionando o desenvolvi
mento nacional. 

Por isto mesmo, uma Reforma Administrativa racio
nal não pode basear-se em demissões ou na dispensa de 
supostos ociosos. Sobre essa hipótese, desnecessária, in-
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conveniente e indesejável, a imprensa tem falado repeti
damente, do que dão conta os amplos noticiários a res
peito. Repito, não existem os chamados funcionários 
ociosos. O que há é uma distribuição pouco racional. 
· Por último, Sr. Presidente, cabe aqui um apeto ao Sr. 
Ministro Aloízio Alves, para que, na oportunidade, pro· 
ceda a uma revisão salarial abrangente, de modo a aca
Qar com essas distorções e com as disparídades existentes 
entre órgãos públicos e entre servidores que exercem 
idênticas funções, que realizam idêntica tarefa. O que 
significa até Uma falta de respeito ao dispositivo consti
tucional que assegura salário igual a trabalho igual. Não 
se pode conceber, só para citar um caso dentre muitos, 
que um datilógrafo dos órgãos centrais dos Ministérios 
ganhem cerca de dois mil cruzados, enquanto, nas cha
madas empresas P.úblicas e fundações, os mesmos servi
dores sejam contratados mediante remuneração três _ve
zes superior. Essas disparidades se aprofundam quando 
comparadas com os salários de técnico e_de $ervidores de 
nível universitário. 

A correção desta e de outras injustiças córitidas no 
bojo do atual sistema de pessoal da administração públi
ca deve ser feita de modo urgente. Do mesmo modo, não 
pode tardar o pagamento do 13~ salário, já assegura~o à 
maioria dos funcionários da administração indireta, tan
to mais quanto os servidores públicos não têm culpa da 
desorganização administrativa, da duplicidade e da su
perposição de atribuições existe_ntes e_m diver.SQS_ órgãos 
públicos, criil.dos sem um exame global, sem que se pro
ceda _a_um Jev:ant_am_e_n__to criterioso e racional das_§y.as 
funções e finalidades dentro do Estado. 

Todos esses fatos, Sr, Presidente e Srs. Senadores, aqui 
aflorados de modo superficial, pela exigüidade de tempo, 
e outros que, pelo mesmo motivo não pude acrescentar, 
impõem a conclusão dos estudos que há vários anos vêm 
sendo feitos nesse sentido, e a remessa de projeto de lei 
respectivo _virá ao_ Congresso Nacional, por um lado 
como um imperativo de justiça, e por outro, por atender 
a uma necessidade básica do desenvolvimento bra_s,jleiro 
no setor da administração pública. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N!c 
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 5,8,Jl6 E 
QUE, ENTREQUE À REVISÃO D.Q OIUDOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o segUinte discurso.) - Sr. Preside_nte, Srs. Sena4o
res: 

No dia 16 de abril do corrente ano, trouxemos a esta 
Casa o apelo an.gUStiado de cáca :de- sefsce"riicis_-_ex
funcioiiâdos das Associações de Poupança e EmPrésti-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

mo do Nordeste Brasileiro, que hiiviam sido dispensados 
em virtude do repasse à Caixa Ecooômica Federal das 
contas de poupança que lhes eram vinculadas. 

As referidas entidades se julgaram exoneradas da obri
gação de manterem em seus quadros os seus antigos e de
dicados servidores, jogando-os, sem___maiores conside
rações, na rua da amargura, sob a alegação de que esta
riam respaldadas na Resolução n"' 239/85, do Conselho 
Monêtário Nacional. 

Es_s_a resolução impõe à cessionária, no caso a Caixa 
Econômica, a obrigação de assumir, além das contas de 
poupãnça, os compromissos relativos aos fundonários 
da cedente, incorporando-os aos seus quadros. Nesses 
termos, convêm acentuar, decídiu-se em situações idênti
c~~. como nos casos da Triplic Domus, Colmeia, Mora
da, entre outros. 

Agora, Sr. Presidente, a decisão_ de deixar à margem os 
seus antigos colaboradores, resultou de acordo entre as 
Associações de Poupança e Empréstimo e a Caixa Eco
nômica Federal que atenderam às suas conveniências, 
desrespeitando o teor da resolução a que acabei de me 
reportar. 

Acontece que a simples dispensa desses funcionários 
não só contraria o universal principio de eqüidade usado 
em outras ocasiões, como se contrapõe a um dos princi
pais objetivOs da Nova República, que ê_ a valorização 
do social. A valorização do homem, o centrQ da ordem 
social e econômica, em torno de cuja importância, ontem 
cOmo- liojf:, deverri gírar as fin"alidades do Estado, como 
sociedade politicamente organizada que deve proteger os 
direitos de todos, mormente dos que vivem da sua força 
de trabalho, daqueles que precisam·-assalariar-se, que 
precisam vender o seu trabalho, para a mantença própria 
e de suas famílias. 

COmo salientamos naquela oportunidade, os servido
res das Associações de Poupança, que passaram a en
grossar a legião de desempregados, são pessoas da mais 
alta capacidade, familiarizados por muitos anos com a 
mecânica do ramo. Por isso mesmo, urgia que lhes fosse 
proporcionada uma oportunidade de emprego nos qua
dros da entidade beneficiada coni a transferancia daque
le elevado montante de recursos, repita-se, à Caixa Eco
nômica Federal. 

-cOm esse objetivo nobre e de tão pfofunda signifi
cação social, foi elaborado projeto de lei que recebeu o 
n"' 42/86, autorizando a admissão pela Ca"iia Econômica 
Fecleral, dos empres._a4os das Associações de Poupariça e 
Empréstimo de Alagoas, Pernambuco, Ri_o Giaõde do 
Norte e Piauí. - -- -

Agora, Sr. Presidente, através da Mensagem n' 371, de 
zs-de julhO Próximo passado, o Excelentissimo Senhor 

-- - PreSidente da República comunica ter vetado em sua to-
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talidade a proposição aludida. Nas razões de veto sobre~ 
leva a que se refere à exclusividade conferida ao_Poder 
EXecutivo para propor leis que disponham sobre a estru
turação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Ad
ministração Federal. 

Ninguém discute o fundamento legal e constitucional 
do veto; o que se discute, o que se espera, o que se deseja, 
o que se propõe, o que se reivindica, por um imperativo 
de justiça, é que esses funcionârios, que deViam ter sido 
desde a primeira hora incorporados ao quadro dã Caixa 
Econômica Federal, sejam aproveitados, para que pos
sam contfimar a dar a esse órgão a contribuição que sem
pre deram às entidades de que, atê pouco tempo, eram 
funcionários. · 

Sua Excelência o Presidente Josê Sarney, porém, den
tro do espírito de justiça qUe continua a nortear os seus 
atas à frente da Administração Pública, coerente com 
um passado de luta, através do exercício de vários man
datOs, na defesa:-dos legítimos interesses da comunidade, 
esclarece que ê sua intenção a formulação de projeto de 
lei disciplinando o assunto e protegehdo os funcionários, 
hoje marginalizados de modo injusto e até iníquo. 

Nosso apelo, Sr. Presidente, é no sentido de que a pro
posição em apreço, a ser remetida ao Congresso N acio
nal, procure, dentro dos parâmetros sociais que vêm 
marcando_os atos de Sua Excelência, ampara-r esses ser
vidores, assegurando-lhes a esperança de dias melhores, 
com- a i!;ai-30tia dos seUs empregos, conciliando dessa for
ma os interesses das partes, e tendo em vista que essa de~ 
cisão atende a um imperativo de justiça, pelo que realiza
ram, pelo que fizeram e pela contribuição que oferece
ram àquelas entidades, no desempenho dos cargos dos 
quais foram injustamente dispensados. Ressalte-se, por 
fim, a contribuição que poderão dar, se mantidos nos 
empregos, como se espera, ao serviço público. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termOs da competência estabele
cida pelo art. 12, item III, da Lei n~> 7.087, de 29 de de
zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de 19-l a 28-2-86 e do Demonstrati
vo das Receitas e Despesas do mês de fevereiro j86, é de 
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa 
ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

Brasília-DF., - Deputado Carlos Wilson, 
Çons_elheiro_- Deputado Raul 'Bernardo, Conselheiro
Dr. Luiz do Nascimento Monteiro, Conselheiro - Dr .. 
Gentil Humberto Barbosa, Conselheiro - Deputado 
Francisco Studart, Conselheiro. 
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DIA RIO 
AI'/ O XLI- N• 083 

1- ATA DA 150•SESSÃO,EM 7DEAGOSTO 
DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicado para função cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

- N"' 259/86 (no;> 390/86, na origem), refererite à 
escolha do Sr. Paulo da Costa Franco, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da China. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR JAMIL HADDAD - Sesquicente
nário de nascimento do compositOr Carlos Gomes. 

SENADOR JORGE KALUME - Reexame do 
horário fixado para funcionamento dos estabeleci
mentos bancários. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1986 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

SENADOR HELV[DIO NUNES - Aplauso à 
medida adotada pelo Ministério da Fazenda, visan
do coibír o uso indevido dos recursos dos bancos es
taduais com finalidades políticas, nas eleições de 82. 

SENADOR OCTÃVIO CARDOSO- Aduzindo 
novos comentários às críticas formuladas por S. Exf, 
em sessão anterior, à administração da CaiXa Eco
nômic.i Federal. 

L3- ORDEM DO DIA 

--Projeto de Lei da Câmara n\1 31/86 (n., 
7.596/86, na Casa de origem), de iniciativa do se
nhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação de cargos nos ofícios judiciais da Justiça do 
Distrito Federal e dá outras providências. (Em regi
me de urgência.) Votação adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resolução n .... 35 (86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
CrS 2.732.430.000.00 (dois bilhões-, setecentos e trin
ta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzei
ros). Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 97/86, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a in-

clusão, em Ordem do Dia. do Projeto de Lei do Se
nado n"' 80/84, que altera dispositivo da Consoli
dação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 
40 horas semanais a jornada de trabalho. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 160/86, 'solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento Inter
no do Senado Federal, a constituição de uma Comis
são Especial, composta de 1 membros para, no pra
zo de 180 dias, realizar estudos sobre a Reforma TriR 
butária. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR AMIR GAUDtNCIO- Problema 
fundiário brasileiro. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 
3- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI

DOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 150t1 Sessão, em 7 de agosto de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Fragelli e Passos Pôrto 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE' -
SENTES OS SRS. SENADORES: 

-Jorge Kalume- Altevir Leal- Fábio Lucena
Gal vão Modesto -- Odacir Soares - Hélio Gueiros
Alexandre Costa -Américo de Souza- AlbertiJ Silva 
- Helvídio Nunes -- Amir Gaudêncio --Nivaldo Ma
chado - Guilherme Palmêira - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Alaor Coutinho-

L"i.UZ Viana - Jamil Haddad - José Fragelli -Arno 
Damiani - Ivan Bonato - Octávio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inici<lm6s nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
indicado para função cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 
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LOURIV Al ZAGONEl DOS SANTOS 

Diretor·Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANT AS 

Oiretor ExecutivO 

JOÃO DE MORAIS SilVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor AdjUntO 

MENSAGEM 
N• 259, de 1986 

(N"' 390/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Paulo da Costa Franco, Miriistro de Primeira Clas
se. de Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República POpular da 
China, nos termos do § 21' do art~ 24 _do_ Decreto_ n"' 
91.658, de 18 de- sdembro de 1985. 

Os méritos do Embaixador Paulo da Costa Franco, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 6 de agosto de 1986. -José Samey. 

INFOI!.MAÇÃO 

Curriculum - Vi ta e: 
Embaixador· Paulo da Costa ,Ffanco 
JaguarãojRS, 10 de novembro de 1923. 
Filho de Álvaro da Costa Franco e 
Gilda Furquim Werneck da Costa FrancO. 
Curso de Prática Diplomática, IRBr. 
Cônsul de Terceira Classe, 15 de dezembro de 1945. 
Se_@ndo-Secretário, ant~-<!~.:JQ <k9utubrO _de 1.9.?.2. 
Primeiro~Secretário, antigUidade, 24 de outubro de 1961, 
Conselheiro, título, 4 de maio de 1962. 
Ministro de Segunda Classe, merecir{lento, 30 de se
tembro de J968. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 de de
zembro de 1982. 
Assistente do Chefe do Serviço de Documentação, 1946. 
Assistente do Chefe do Departamento Politico, 1955/56. 
Assistente do Secretârio-Gefal, 1956~ 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1962/63. 
Chefe da Divisão da EUropa Oriental, 1958/69. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Europa Oriental e Asia, 1969. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1969/70. 
Londres, Vice-Cônsul, 1948/50. 
Helsinki, Terceiro Secretário, t 950/52. 
Helsinki, Encarregado de Negócios, 1950, 1951 e 1952. 
Bonn, Terceiro-Secretário, 1952. 
BõOn, Segundo--Secretário, 1952/5~. 
Viena, Segundo-Secretário, 1957/59:-
Tel-Ãviv, Segundo~Secretáfío, 1959/6t. 
Te1~Aviv, Encarregado de Negócios, 1960. 
México~egundo-Secretárío, 1961. 
México, Primeiro-Secretârio, 1961/62. 
México, Encarregado de Negócios, 1961 e 1962. 
Berlim, Côns_ul, 1963/68. 
Assunção. Cônsul-Geral, 1970/72. 
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Via Superfície: 
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Tiragem: 2.200 exemplares. 

Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1972/74. 
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1973 e 1974, 
Daca, Embaixador, 1975(76. 
Beirute, Embaixador, 1977 {82. 
Amam, Embaixador, cumulativamente, 1978/82. 
Bangkok, Embaixador, l~82/86. 
Repúblicas Socialistas da União da Birmânia, Embaixa
dor, cumulativamente, 1983. 
Comissão de Reparação de Guerra, 1947, 1955 e 1956 
(membro). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 
do Peru, 1956 (membro). 
Ã disposição do Cerimonial da visita da Rainha d~ In
glaterra, 1968. 
II- ConferênCia Geral da AIEA, Viena. 1958 
(memhro). -
Reunião dos Países da Área de Conversibilidade Limita
da, Londres, 1959 (observador). 
Reunião dos Chefes de Setores Culturais do MRE e 
Educação dos Países Membros da OEA, Washington, 
1963 (representante). 
XXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU. Nova 
York, 1972 (delegado-suplente). 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Leão da Finlândia, Cavaleiro, Finlândia. 
O:rdem da_ República Federal Alemã. 
Ordem do Mérito, Áustria. 
Ordem do Mérito, Japão. 
Ordem "Michael and George", Grã-Bretanha. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Líbano. 

O Embaixador Paulo da Costa Franco se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1986. - Paulo Monteiro Lima. Chefe 
do Departamento do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido v.ai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O País viu, no mês passado, precisaniente no dia 11, 
transcorrer o sesquicentenãrio de nascimento de um dos 
mais insignes vultos da sua música. Refiro-me ao genial 
Antônio Carlos Gomes, de origem modesta, integrante 
de família numerosa e que começou a revelar os pendo
res da sua arte em Campinas, beiÇo natal, regendo a ban
da da cidade, 

Teve existência de' dificuldades e atribulações, como 
c_Ostuma acOntecer com os gênios. 

Sua primeira composição a receber boa acolhida do 
público foi ''Tão Longe, de Mim Distante", elaborada 
em São Paulo, quando contava apenas 23 anos. 

Transferindo-se para o Rio de Janeiro, obteve, com o 
amparo do Imperador Pedro II, fervoroso incentivador 
das artes, matrícula no Conservatório Nacional de Músi
ca, então dirlgido pelo famoso Francisco Manoel da Sil
va. 

No ambiente novo, não tardaria a surgir uma can.tata 
admirável, intitulada "A Última Hora do Calvário", 
executada em igreja da Capital. Logo adviria a primeira 
ópera- "A Noite_do Castelo''- saudada entusiastica
mente. Pouco depois, outra, "Joana de Flandres", com 
idêntico sucesso. 

A essa época, uma aura de respeito cercava o jovem 
compositor, cujos altíssimos vôos já era perfeitamente
legítimo admitir. 
. Em nqme_ do aprimoramento artístico, impUnha-Se a 
Carlos Gomes a partida para um centro musical mais 
adiantado. Assim, foi ele ter a Milão, onde, com trinta 
.anos de idade, recebia a láurea de maestro-compositor. 

Fo_i ali que teve lugar a composição da imortal ópera 
"O Guarani", inspirada no romance do mesmo nome de 
José de Alencar. Estreada no célebre Teatro Scala, mere-
ceu a consagração geral e foi encenada em diversas casas 
de espetáculo do Velho Continente. 

Desconheço, Sr. Presidente, brasileiro que não sinta 
uma emoção, um estremecimento patriótico, uma 
vibração de nacionalidade, ao escutar os acordes mavio
sos de "O Guarani". 

No dia da estréii,-Carlos Gomes também regeu a or
questra. Duplo e magnífico triunfo desse patrício que 
tantà. engrandece a nossa História! 

Entre as suas numerosas produções, encontram-se, 
mais admiradas, "Fosca", "Maria Tudor", "Salvador 
Rosa", apresentadas primeiramente na Itália, e "O Es
cravo", baseada em livro do nosso Taunay, ópera exibi
da em estréia no Brasil e festivamente acolhida pelo 
público. 

Impossível deixar de relembrar também .. A Protofo
nia", uma de suas árias de maior popularidade, 

Depois de haver ascendido aos píncaros da glória, Sr. 
Presidente, esse artista extraordinário acabou morrendo 
pobre, doente, entristecido. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD -Com grande satisfação. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre senador Jamil Haddad, 
posso afirmar a V. Ex• que toda a Casa está atenta a esta 
justa homenagem que V. Ex• está prestando pelo sesqui
centenârio do grande brasileiro que projetou o Brasil, 
Carlos Gomes. Nós nos antecipamos: }â durarite o mês 
de julho usei esta tribuna para homenagear esse grande 
I?atrício que soube engrandecer .a arte musical. V. Ex', 
hoje, cumpre um dever de brasHidade, de civismo, enal
tecento as qualidades desse brasileiro, nascido em São 
Paulo e que, durante a sua vida, apesar de desprovido de 
bens materiais, era um homem rico de cultura, pela inte
ligência, -e qUe, por onde pasSou, deixou marcada não a 
S\la presença, mas a do Brasil. Muito obrigado. 
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O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Jorge 
Kalume, V. Ex•, nesta Casa, tem enaltecido as grandes 
figuras da nossa nacionalidade. Já havia feito, segundo 
informa no seu aparte, um pronunciamento a respeito do 
inesquecível Carlos Gomes. Espero que este meu prO~ 
nunciamento de hoje seja um suplemento ao pronuncia
mento feito por V. Ex•, porque todos nós devemos incen
tivar as artes e a cultura deste Pais, enaltecendo aqueles 
que, num passado remoto, conseguiram projetar-se in
ternacionalmente, levando o nome do nosso País além 
das fronteiras. 

Sr. Presidente, hoje o nome de Carlos Gomes é conhe
cido e amado em todos os rincões do Brasil. 

Por estes motivos, em atenção à memória nacional, 
julguei indispensável registar nos Anais do Senado da 
República o sesquicCD:tenário de nascimento do maestro
compositor Carlos Gomes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurs_o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, SrS. Senadores: 

No mês de junho, ocupei esta tribuna para protestar 
contra o novo horário instituído pelo Conselho Mone
tário Nacional para os bancos, cujo expediente tem iní
cio às ll horas e 30 minutos. 

Já disse, por várias vezes, que qualquer autoridade 
deste País tem de conhecer, antes de tudo, os hábitos e a 
geografia física do nosso Pais. Estamos num continente 
que é o Brasil, com 8 milhões e 500 mil quilómetros qua
drados e defasado demograficamente. Não se pode legis

. lar para o Brasil mormente em assunto dessa natureza. 
Temos que considerar o clima, temos que considerar a 
dificuldade de comunicação que existe, principalmente 
na Amazónia. Esse horário; hoje; iniciando-se às 11 ho
ras e 30 minutos, esta contribuindo para irritar a popu
lação da Amazónia. 

Percorrendo o Estado do Acre, para meu espanto, vi 
verdadeiras filas aguardando a abertura do expediente 
dos bancos para o atendimento: velhos sentados na gra
ma ou nas calçadas, enquanto o banco não inicia o seu 
trabalho. Nessas filas, das quais aproximei-Ine em vàfias 
cidades do Acre, sentia o amargor daquelas pessoas que 
ali se encontravam. 

Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gosta
ria de fazer um apelo ao Banco Central, para que retorne 
o horário antigo, pelo menos para a Amazônia, onde se 
terá que levar em consideração tambêm, outros fatores, 
o fuso horário. Entre o Acre e a Capital da República te
mos duas horas de diferença para menos. Rondônia, 
Mato Grosso, Amazonas, Santarém e outras cidades do 
Pará têm uma hora de diferença. 

Portanto, tudo isso pesa contra o usuário. Daí por que 
estou certo de _que esses fatores --fuso horário, clima, 
dificuldade de comuilfCação- contribuam para sensibi· 
lizar os legisladores que se encontram sob- Õ ieto de luxo 
e sob o conforto do ar condicionado. Que larguem o ar 
condicionado, que larguem as mordomias e percorram o 
interior do Brasil, em especial do Acre e da Amazônia. 

É o apelo, Sr. Presidente, que faço desta tribuna, nesta 
tarde, às autoridades monetárias, às autoridades da área 
econômico·financeira, para que fiquem sensibilizadas e 
reestudem o problema. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.- PreSi
dente e Srs. Senadores: 

O Correio Brazillense, na sua edição de hoje, fornece a 
matéria para as breves considerações que desejO fazer na 
tarde de hoje. 

Tanto na primeira como na página terceirã, este gran
de matutino brasiliense chama a atenção para a ação, 
para os propósitos do Governo relativamente ao uso dos 
bancos nas eleições de novembro deste ano. 

Entendo que o papel das oposições não se res_ume no 
criticar' no atacar' O o ferir os poderes constituídos, as 
ações governamentais. Não. Muitas vezes aqueles que 
fazem oposição, aqueles que estão na Oposiçilo, aqueles 

que não integram o esquema político-governamental têm 
também o dever de elogiar, de exaltar aquelas medidas 
q"ue são de interesse geral. 

Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comento, 
embora rapidamente, a notícia veiculada pelo Correio 
Brazifiense, segundo a qual o Governo proíbe o uso dos 
bancos nas eleições. 

Leio: 

"Fazenda adverte que aplicação de recurso 
público com fins eleitoreiros deve ser proscrita." 

"Os bancos estaduais não podem ser utilizados 
como instrumentos da política eleitoral." Esta foi a 
recomendação enfática do secretário-geral do Mi
nistério da Fazenda, João Batista de Abreu, que on
tem representou o ministro Dilson Funaro na ceri
mónia de_ abertura do II Encontro Nacional dos 
Bancos Comerciais e Estaduais. 

Segundo o secretário, o uso indevido dos recur
sos dos bancos ~staduais com finalidades políticas, 
nas eleições de 1982, resultou em conseqüências per
niciosas para as finanças públicas. Alguns bancos 
estadua.ís não tiver?m depois disso outra alternativa 
senão a de recorrer ao Banco Central em programas 
de consolidação de dívidas, subordinadas a sever"as 
condicionalidades. Além disso, algumas adminis
trações estaduais ainda enfrentam enormes proble
mas financeiros em razão dos desequilíbrios herda
dos de suas antecessoras. 

Recordo-me, neste instante, Sr. Presidente, de que foi 
na administração, no Governó do PfauJ, do sãudóso Mi
niStro Petrônio Portella que se inicioü a -reCuperação do 
Banco do Estado do Piauí SfA. EsSe- prOcesSo de recupe
ração atirigíu; mais tarde, nó Governo subseqUente, a 
sua córisolídação, em conseqüência da qual várias agên
cias foram estabelecidas no interior, algumas com cará
ter eminentemente pioneiro, desbravador. 

Sr. Presidente, vale lembrar que, até bem pouco te
mop, o único critério seletivo para a admissão de pessoal 
no Banco do Estado do Piauí S.A. foi o concurso públi
co. 

Dizer que-a política jamais interferiu nãcjuele estab~le
cimento seria cometer um exagero, pois· que a pofftic"ã.; ã. 
boa política interfere e deve interferir em tudo. As gran
des decisões nacionais são fruto eminente do pensamen
to pomico. 

Evidente que desprezo e condeno, como todC?S despre
zam e condenam, a política de campanário, a política de 
perseguições, a política de transferências, a política que 
entrega o dinheiro do povo à uma meia dúzia de aprõvei
tadores. 

Mas há um fato que destaco dentre dezenas de fatos 
que poderiam ser destacados nesse instante: realizaram
se no mês anterior, no interior do Piauí, em diferentes 
Pontos, várias exposições agropecuârias, e, nessas opor
tunidades, os Bancos do Brasil, do N ardeste e do Estado 
do Piaut compareceram e forneceram, dentro dos limites 
de cada qual, recursos para possibilitar a aquisição de 
matrizes e de- reprodutores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece mentira, mas 
gostaria de referir até que ponto de degradação atingiu a 
política do meu Estado: somente as pe,..,soas que rece
biam bilhetes para entregá-los à Direção do Banco pode
riam obter recursos para a aquisição de uma vaca, de 
uma novilha, de um reprodutor. 

Isso é uma afronta não ao pequeno criador, mas é uma 
afronta à dignidade do próprio Banco e, por que não di
zer, tambêm uma afronta à dignidadC do prÕprio funcio
nário do Banco, que é obrigado a cumprir as ordens que 
lhe foram transmitidas, através de bilhetes assinados por 
conhecidos políticos. 

Até que ponto, Sr. Presidente, chegou aquele Banco, 
que muitos apanharam lâ em baixo, que recuperaram e 
que o consolidaram, com o propósito de fazê-lo um ins
trumento acionador do desenvolvimento do Piaui. 

Em boa hora, Sr. Presidente e S.rs. _Senadores, o Go
verno Federal, atravês do Ministêrio da Fazenda, vai 
procurar coibir tais abusos. 

Daí os aplausos que, nesse instante, dirijo ao Ministro 
Funaro. Não é possível que esses bancos- os bancos es
taduais - a maioria funcionando com sinal vermelho, se 
transformem em instrumento de meia dúzia, para fazer 
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aquele tipo de atividade política que todos condenamos e 
que jã deveria ter sido erradicada do mapa da geografia 
nacional. 

Que o Ministro Funaro, além dessa noticia anunciada 
hoje no jornal Correio Brazlllense, adote outras medidas, 
a fim de evitar que os bancos estaduais enodoem a verda
deira política e que, ao invés de servirem a poucos, pos~ 
sam servir, como serviram rio passado, ao maior número 
possível de clientes. 

Os meus aplausos, pois, ao Governo Federal, através 
do Ministêrio da Fazenda, no instante em que toma para 
valer em todo País, uma medida altamente moralizado
ra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun
cia o seguinte discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, tive oportunidade de aventar tlm assunto rela
cionado com a Caixa- Econômica Federal, especialmente 
a afirmação que achei injUsta e, de certa forma, despri~ 
morosa, do Presidente da Caixa Económica Federal, o 
ex-Senador Marcos Freire, de que o grande número de 
agências que havia aberto esse órgão, no Governo passa
do, resultava de uma política megalomaníaca, e que, 
para fazer uma política austera, para ajustar-se ao Plano 
Cruzado, precisava fechar agências, dispensar esta
giários, que hoje somam 20 mil pessoas, e cortar 30% da 
função gratificada doS cargos comissionados. 

Eu não sabia, Sr. Presidente, e não podia prever que, 
hoje, uma das matérias dos jornais seria esta, não o meu 
discurso, mas matêria da Caixa Económica Federal, 
como a que publica o Jornal de Brasília, dizendo;, "Pro
testo leva a Caixa a parar por 24 horas." Depois, diz: 
"Tribunal de Contas da União vê mordomia na Caixa 
Econômica Federal". 

Eu pensava, Sr. Presidente, que um Presidente auste· 
ro, que critica uma política megalomaníaca, fosse ínca* 
paz, por exemplo, de contratar umjatinho a 600 mil cru
zados por mês, 600 milhões de cruzeiros por mês, para fi
car à sua disposição, voe ou não voe, sirva ou não sirva. 
EunãaJmaginava que um homem tão austero e tão críti
co fosse capaz disso. Vâ lã que ele tivesse mandado adap
tar um gabinete -no Recife para despachar de lã o seu ex
pediente de Presidente de uma empresa pública federal, 
com isso satisfazendo também a seu interesse polftico-
eteitoral até disso não me ocupei. Agora, dessas coisaa 
absurdas não se pode, Sr. Presidente, deixar de fazer 
menção. 

Coincidentemente, vejo que, no Jornal de Brasília um 
diretor di:: outro Banco, do BAMERINDUS, diz que o 
seu Banco teve excepcional desempenho no primeiro se.:. 
mestre, que teve um lucro líquido de 112 milhões, 54 mil 

__ e 101 cruzados, que esse resultado se deve, em parte, à 
extensão da sua rede de agências. Então, um Banco feste
ja o seu resultado devido à capilaridade da sua rede, uma 
rede que abrange maior número de munic1pios. E outro 
Presidente de uma empresa pública diz que o dêiicit, o 
mau resultado de sua empresa deve-se ao grande número 
de agências e a._ uma política megalomaníaca. · 

Dizia ontem, Sr. Presidente, e repito hoje: não foi em 
decorrência de uma política megalomaníaca ·que a Caíxa 
abriu agências em mais de 2 mil municípios brasileiros.~ 
que o Banco do Brasil, o BRADESCO, o'JTAÚ, o Eco
nômico, o BAMERINDUS e todos abriam, prestavam 
serviços, captavam em grande número de munidpios, e a 
Caixa não podia ficar para trás, tinha também de compe· 
tir, o mercado era altamente competitivô. 

Ressaltava, ontem, que a Caixa, acima de tudo, era 
um Banco social: era, eu esperava que continuasse sen
do, um Banco social; que em alguns lugares, é certo, 
abrisse agências defiCitária, porque em outros teria agên
cias altamente lucrativas. f! que a Caixa precisava estar 
presellte em todos os municípios, quer com a justificativa 
do desenvolvimento do município, quer para propiciar o 
desenvolvimento de alguns municípios que não tinham 
nenhuma agência bancária. 

Vejo, portanto, que o Catão que nos censurava está às 
voltas com o Trib_unal de Contas por uma série de coisas 
que o jornal noticia e que estA dando explicações, segun
do leio. 
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Hoje, me solidarizo com o pessoal da Caixa que estâ 
fazendo greve de advertência. 

O Sr. Jorge Kalume- O::mcederia, V. Ex•, um aparte, 
nobre Senador Octávio Cardoso? 

O SR. OCTÁVlO CARDOSO- Em seguida, nobre 
Senador Jorge Kalume. 

Realmente, dispensar estagiárioS Que fazem a linha de 
frente da Caixa, que são estudantes que precisam desse 
trabalho para a sua manutenção e para o custeio de seus 
estudos, e esse contrato é por apenas um ano, porque a 
Caixa não prorroga o contrato, para evitar o vínculo em~ 
pregatício, e porque a admissão da Caixa s6 se faz por 
concurso público e o estagiário é recrutado por outra 
forma que não o concurso, não vejo porque dispensar es· 
ses 20 mil estagiãiiõS ou -parte deles de famílias pobres, 
jovens que precisam da Caixa_e daí se encaminham para 
outras ocupações, se profissionalizam, se capacitãm. 
Além do mais Sr. Presidente, fazer economia na Caixa 
Económica Federal, 'tirando 30% da comissão dos que 
exercem cargo de confiança, que é justamente o pessoal 
mais capacitado da Caixa, não que os outros não o se-
jam, mas esses têm uma bagagem de conhecimento. 

Recor-do-me, quando era Diretor de Pessoal da Caixa, 
elaboramos um plano de carreira, em que se previa a as
censão na Caixa através do critério de mérito, de compe
tência, levando em conta também a escolaridade, e, en
tão fui advertido mas, Diretor, como é que o Senhor vai 
levar em conta a escolaridade para alcançar o topo da 
carreira, quando são inúmeras as agências no iilterioi' e 
são inúmeros os servidores que não podem cursar os cur
sos superiores, porque estão ocupados em ganhar o seu 
sustento, entretanto fazem carreira com alta capacidade 
na Caixa, e ão cabo de 1 O, 15 e 20 anos, essas pessoas são 
formadas, não na universidade formal, na Faculdade de 
Direito, de Qulmica, de Engenharia, de Farmácia, de 
Medicina, mas são formados na ... universidade" da Cai
xa? Eles são especialistas no seu ramo, na sua ocupação. 

Então, fizemos com que, mesmo aqueles que não ti
vessem títulos, não tivessem a escolaridade, mas tivesse a 
competência e o tempo de serviço na Caixa, chegasse ao 
mais alto grau da sua carteira na Caixa Ec:onômica, pois 
é esse pessoal que ocupa a Superintendência, a Chefia do 
Departamento de Pessoal, a Gerência de Agência, a 
Gerência-Geral, a Gerência de Núcleo, o cargo de tesou
reiro. ~ esse pessoal, e são esses que têm comp~ência, 
.tradição, capacidade profissional, e desses é que querem 
tirar 30% para cobrir O déficit da Caixa, déficit origina
do, certamente, por isso tudo, inclusive jatinho fretado a 
600 mil cruzados por rnês, para que o seu Presid~nte pos
sa estar presente no seu Estado de origem, onde não se 
elegeu Governador, mas certamente quereria estar pre
sente1 eleger-se, para fazer a política, como faz no Distri
to Federal, com o pessoal da Caixa, como f.tZeram, ago
ra, no Rio Grande do Sul, em que muitos Gerentes fo
ram convocados a jantar com o }lresjc;iente do PMDB es
colhido para candidato a GovernadOr no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Ora, convenhamos, a Caixa é uma institUição mais do 
que centenária, séria, austera, com um corpo funcional 
altamente profissionalizado e capacitado, e não pode es
tar sujeita a esse tipo de administração, administração 
familiar e estranha aos seus quadros dirigentes. 

Ontem, expliquei por que a administração é familiar, e 
disso não me quero ocupar hoje. 

Ouço V. Ex~. nobre Senador Jorge Kalume, com mui
to prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Muito obrigado, nobre Sena
dor Otávio Cardoso. Gostaria de fazer um rápido co
mentário. Pela leitura que V. Ex• fez do recorte, verifi
quei um verdadeiro paradoxo. Enquanto o banco parti
cular, com a nova política económico-financeira do Go
verno, está ascendendo às alturas, está crescendo, os 
bancos oficiais estão decrescendo, como, no caso, a Cai
xa Económica, Diante das declarações também do Sr. 
Presidente da Caixa Económica, sente-se que ê mais a fa
vor da política anterior, quando a inflação carroía os 
nossos orçamentos. Quer dizer que S. s~ não está advo
gando a política do Cruzado, haja vista as suas palavras 
transcritas no Jornal de Brasília, que V, Ex• acabou de 
ler. Não posso aceitar que, enquanto o Banco privado 
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cresce, se agiganta, como é o caso do BAMERINDUS, 
que está criando novas agências, a Caixa Económica, 
através do seu Presidente, tem a coragem de declarar que 
vai fechar agências, porque está tendo prejuízo no seu 
movimento. O que o nosso Presidente tem que fazer é o 
que os bancos privados fazem: acabar com a mordomia; 
como V. Ex~' mesmo acabou de ler, entregar esse avião 
particular, que só serve para aumentar os custos da Cai
xa e outras despesas mais. Reduzindo-as, a Caixa Econó
mica_ passa a flutuar ou a se nivelar aos bancos particula
res, sem prejudicar os seus funciOnários, que são dedica
dos. A Caixa Económica para eles, hoje, é a continuação 
de seus lares. A Caixa Económica para nós é como o 
Banco do Brasil, representa uma instituição nacional, é 
um património do Brasil. Portanto, quero aplaudir V. 
Ex• por essas palavras. Estou de acordo com a greve dos 
funcionários, uma forma de fazer valer os seus direitos. 
Não aceito essa polítiCa de menosprezo que a Direção da 
Caixa Económica Federal, através do seu Presidente, es
tá a dotando contra os seus funcionários e contra as suas 
agências instaladas por todo o Brasil. Parabéns a V, Ex• 
por esta sua bravura de ontem e de hoje, verberando es
_se~_fatos. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Muito obrígado a 
V. Ex•. 

Eu dizia ontem, Sr. Presidente, e quero repetir hoje, 
que admito que a administração atual não tem nada que 
ver com o que se fez na administração anterior. Pode 
mudar tudo. Pode mudar tudo, até porque mudou a 
poHtica do Goverflo. Agora, tem de justificar a sua mu
dança para esse critério, tem de adaptar-se ao Plano Cru
zado. Não existe mais a correção monetária. Não pode 
querer encobrir a sua incompetência, porque hoje a Cai
xa Económica Federal não está financiando a habitação 
do pobre nem da classe média, não há operação de crédi
to pessoal, não financia automóvel, está com o crédito 
restríto aos bens de consumo durável. A única linha qu!! 
~tá operando, hoje, ainda na Caixa, é o penhor. Agora, 
se alguén1 se apresentar numa agência coin um cartão de 
um prócer importante do PMDB, leva alguma coisa. 

Esta não é a tradição da Caixa Econômica Federal, 
esta não é a linha da Caixa. 

Então, admito que o atual Presidente ajuste a politica 
da Caixa ao Plano Cruzado, mas que cessem essas suas 
críticas à administração passada, porque a sua. "austeri
dade" como Presidente seguramente não o recomenda 
como crítico. 

Muito obrigado a V. Ex~, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
OCTÃVIO CARDOSO EM SEU DUSCURSO: 
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PROTESTO LEVA CAIXA A PARAR POR 24 HO
RAS 

Os funcionários da Caixa Econômica Federal em 
Brasnia decidiram entrar em grev-e por 24 horas, a partir 
de zero hora de ontem, em protesto contra as medidas 
anunciadas pelo Presidéhte da instituição, Marcos Frei
re, de contenção de despesas operacionais, que acarreta
ram cortes de benefícios adquiridos pelos funcionários. 

A decisão pela greve foi tomada em assembléia reali
zada pelos servidores da Caixa em frente ao edifício-sede 
do órgão, em Brasília, e é considerada por eles comÕ. ''a
penas uma paralisação de advertência". 

Entre as medidas anunciadas por Freire e que levaram 
á paralisação incluem-se o corte das comissões, a re-
dução dos cargos comissionados, o fechamento de agên
cias deficitárias e a retirada do subsídio à alimentação. 
Na opinião dos grevistas , o corte das comiSsões e dos 
cargos comissionados reduzirá à metade os salários de 
aproximadamente 15 mil funcionários. 

Lembram os líderes do movimento que o déficit alega
do pela direção da Caixa está ocorrendo em função da 
política econômica implantada pelo Ministério da Fa
zenda e pelo Banco Central e que as despesas deveriam 
ser reduzidas também pelo lado das mordomias e com a 
dispensa de assessores mantidos pr Freire .... que não per
tencem ao quadro de funcionários". 

Denúncias 

As lideranças grevistas de várias agências apontam en
tre as mordomias. .. que vêm minando os cofres da entida
de", a contratação irregular de um jatinho da empresa 
Líder Táxi Aéreo, colocado à disposição de Marcos Frei
re, pelo qual são pagos mensalmente CzS 600 mil, sendo 
ou não utilizado. 

São denunciadas ainda pelos servidores, contratações 
de parentes de Freire, inclusive sua própria esposa, para 
atuar 'em ass~sorias diversas; o empréstimo de 53 apar
tamentos func1onais da Caixa para políticos e amigos do 
presidente- enquanto um funcionário transferido para 
Brasília tem que pagar aluguel; o pagamento de horas 
extras, no valor de CzS 30 mil mensais, a um vigilante a 
serviço exclusivo de Marcos Freire. 

Garantem os grevistas que somente com o dinheiro 
gasto com o alugUel do jatinho a Caixa poderia manter o 
su?sídio à alimentação dos servidores e até mesmo pagá
la mtegralmente.., "mas no restaurante dessa mesma dire-
toría que pretende cortar o subsídio à alimentação dos 
funcionários são servidos pratos sofisticados, como Ia
gosta". 

Outras reclamações dos funcionârios referem-se aos 
cortes de estagiários e das funções de confiança, além das 
denúncias de que a Delegacia Regional do Trabalho ja
mais procurou apurar o desrespeito à jornada de traba
lho, quando. gerentes de determinadas agências pressio
nam os servidores a trabalhar das 7 às 20 horas, com in
tervato de apenas uma hora para almoço. 

A diretoria do Sindicato dos Bancários do Distrito 
Federal denuncia a .. ação dos banqueiros na chamada 
Nova República", e que não se deve negociar direitos 
adquiridos, e sim o reajuste de 1986/1987. Os comandos 
de greve estarão distribuindo hoje uma carta aberta à po
pulação, explicando o movimento;, "Estamos defenden
do a Caixa, como patrimônio da Nação. Marcos Freire 
estã denegrindo a imagem da Caixa Econômica" - con
cluem. 

TCU VE MORDOMIA NA CEF 

As irregularidades na Caixa Económica Federal foram 
constatadas por uma auditoria do Tribunal de Contas da 
União (TCU), feita entre os dias 12 e 15 de maio último. 
Convocado para apresentar justificativas, Freire disse ao 
TCU que o contrato do jatinho havia sido rescindido, 
prometendo sanar outras irregularidades . 

Na área de pessoal, a auditoria do Tribunal constatou 
a cessão de seis empregados à Justiça Federal de São 
Pal!:_lO e Rio de Janeiro, em desacordo com o decreto que 
dísciplina o assunto, e o pagamento de dois safáríos ao 
diretor do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), Christiano Guimarães Fonseca. 

S06re imóveis funcionais, o TCU constatou a falta de 
recolhimento das taxas de ocupação das residências loca
lizadas no Lago Sul, dois diretores residindo em hóteis 
com diárias pagas pela Caixa; cessão de um imóvel a~ 
presidente da Dibrazém, ocupação irregular de 14 imó
veis funcionais no Distrito Federal e locação irregular de 
imóveis fora do Distrito Federal. 

Na área de transporte, o TCU descobriu que o Presi
dente Marcos Freire alugou, sem concorrência pública, 
um jatinho para transportá-lo em viagens pelo País e ain
da falha no controle de consumo de combustíveis e em
préstimo de veículo a terceiros. Finalmente, o TCU veri
ficou que a Caixa repassa recursos em excesso para os 
restaurantes administrados pela associação de funcio
nários. Em resposta, Marcos Freire cortou esse subs[dio. 
O tribunal também exigiu que a Caixa encaminhe ao ór
gão os comprovantes de recolhimento das taxas de ocu
pação das mansões do Lago Sul, onde residem diretores 
inclusive Marcos Freire. ' 
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DEPÓSITOS NO BAMERINDUS 
CRESCEM 368% NO SEMESTRE 

Sem lançar mão da permissão do Banco Central de di
ferir as perdas e as despesas de ajustamento ao Plano de 
Estabilização Econõmica, o Banco Bamerindus do Brasil 
apresentou ao final do primeiro semestre deste ano, um 
Juc:t:Oiíquido de CzS 112.054.101,00. Um resultado anali· 
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sado peio Presidente do Bamerindus, Josê Eduardo d'e 
Andrade Vieira, como conseqi1ência da política adotada 
pela instituição ao longo dos últimos três anos, que teve 
como principais características o aperfeiçoamento na 
área de informática, onde foram investidos mais de SOO 
milhões de cruzados, e na extensão de sua rede, meta que 
consumiu mais de um bilhão de cruzados. 

Outro ponto destacado por Andrade Vieira, ao anun
ciar os resultados do Bamerindus, foi a excelente perfor
mance registrada nos depósitos à vista, que tiveram uma 
evolução de 368 por cento sobre o semestre anterior, 
atingindo CzJ. 12.659.277.612,00 em 30 de junho últimO, 
qU.e, somados os depósitos a prazo no total de CzS 
2.482.223.596,00 ultrapassou, no conjunto, a casa dos 15 
bilhões de cruzados. 

Novas Agências 

A expansão da ~ede de agências do Bamerindus em 
todo o País prossegue dentro dos planos da diretoria 
que, alêm das dez agências recentemente inauguradas, 
prevê para os próximos doze meses a abertura de mais 90 
agências com distribuição para todos os Estados brasilei
ros, com especial ênfase para o interior paulista. 

Com relação ao programa de informática, Andrade 
Vieira assinalou que o Bamerindus já possui 209 agên
cias e postos de atendimento funcionando atravês do sis
tema. "on-line", estando prevista a incorporação de mais 
51 agências atê o final deste ano, melhorando o padrão 
de serviço e reduzindo os custos operacionais. Dentro 
dos novos investimentos previstos para os próximos 
doze meses es_tá também a implantação do Projeto Pro
comp, que prevê a total automatização da quase totali
dade da rede de agências do Samerindus. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}__-_Está finda a 
hora do expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Ofa, todas 

em fase de votação, constituída do Projeto de Lei da Câ
mara n' 3lj86; Projeto de Resolução n' 35/86; Requeri-
mentos n9s 97 e 160, de 1986, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinâria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Gaudêil
cio. 

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL - PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Uderes, Srs. Senadores: 

Quero, desta tribuna, tratar do polêmico problema 
fundiário brasileiro, face às últimas notícias publicadas 
pela imprensa nacional. 

O Presidente José Sarney, ao anunciar, em junho do 
ano próximo passado, o Plano de Reforma Agrária, as
segurava o direito à propriedade, quando dissç_~ ... quem 
produZir nãO têffi te"ffior". Disse maiS o Presidetite;.-"a re
forma agrária não violentará as propriedades". 

Inicialmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os con
dutores da reforma agrária levaram o Presidente Josê 
Sarney a uma situação desconfortável, quando da assi
natura do decreto desapropriando a cidade de Londrina. 
Não entendemos. Seria uma reforma agrária exótica des
truir uma cidade para se plantar. Agora expõem nova
mente o Presidente José Sarney a um vexame, levando-o 
a assinar decreto de deSapropriação de terras comprova
damente produtivas nos Estados de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, sendo que no elenco dessas propriedades 
está São Joaquim, que recebera do INCRA um prêmio 
pela sua produtividade. 

Os equívocos têm sido tantos neste setor que parece 
obra de inimigos intimas do Governo. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está sen
do montado um plano para frustrar a aplicação pacífica 
da reforma agrária, concebida patrioticamente pelo Pre
sidente José Sarney. Aí estão as declarações da CUT, de
fendendO a invasão das prõ"priedàdes, sob a ãfegação de 
que toda propriedade deve ser um bem coletivo, af estão 
as declarações dos membros da CNBB, de alguns bispos, 
que defendem a invasão das propriedades como uma 
maneira de pressionar a reforma agrária. E, para surpre
sa nossa, vem agora o Presidente da OAB, Dr. Hermano 
Baeta, estiinulando também a invasão das propriedades. 

Está assim, Sr. Presidente, formado o mutirão que irá 
contestar a ordem jurídica, social, política e económica 
da Nação. Essas posições maniqueístas vão acarretar 
uma cizânia entre os nossos irmãos do campo e vão esta
belecer uma inconveniência social no setor primário bra
sileiro. 

É chegada a hora de o Presidente Josê Sarney ouvir o 
conselho e a orientação desse extraordinário homem de 
cultura, o cientista· social Hélio Jaguaribe. S. S• diz;, "é 
preciso rever a perspectiva municipalista da reforma 
agrária, tanto da Igreja, como do INCRA; deve-se aban
donar esse critério que se deVe dai' à terra onde o homem 
está ou onde ele nasceu ou onde é balizado". 

Prega ainda esse cientista social que a reforma agrária 
deve ter dois parâmetros, devem ser vislumbradas duas 
situações; .. a terra sem o homem e o homem sem terra". 
Com o equilíbrio dessas duas assertivas poderemos en
contrar o caminho pacífico para se realizar uma reforma 
agrária justa, sem luta de classe, mais ainda, ocupando 
este imenso território nacional, ainda abandonad_o, mas 
que, cultivado, produzirá muitas riquezas, e, tenho certe
za, abrir-se-ão novos horizontes no setor primário brasi
leiro. 

Acredito que, com essa adequação de terra sem ho
mem e homem sem terra, o Presidente Sarney poderá 
conduzir exitosamente esta grande dívida social que o 
Governo brasileiro tem para com aqueles que nas mais 
longínquas regiões contraem a riqueia de nossa Pátria. 
~ preciso, portanto, _que o Presidente retome este 

grande problema, para evitar que transformemos o Bra
sil em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O problema é de 
profunda gravidade. Se essas cautelas não forem toma
das, correremos o risco de mergulhar num profundo des
líze. 

Estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são as nossas 
preocupações quanto aos desvios da reforma agrária. 
(Muito bem! Palmas.) 

Sexta-feira 8 2631 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã esgotada 
a lista de oradores. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designandO p-ara ii ordinária de amanhã a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 31, DE !986 

(Em regime de urgência- art. 371, .B, 
do Regimento Interno.) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 31, de 1986 (n' 7.596/86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nos ofícios judiciais da Justiça 
dp Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS F A VORÂ V;EIS, proferidos em 
plenário, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 409, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em CrS 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), o 
monta-nte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n"' 
80, de 1984, de sua autoria, que. "altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 4Q horas semanais a j~,nada de trabalho". 

4 

Votação, em turno ó.nico, do Requerimento n' 160, de 
1986, de autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento In
terno do Senado Federal, a constituição de uma Comis
são Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em ple
nário, da Comissão: 

- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra" 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.) 
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2. João Castelo 
3. Carlos Alberto 

J. Alberto Silva 
2. Cid Sllmpalo 

I. Josl: Lins 
2. Nivaldo M11ChlldO 

Supleotes 
PDS 

1. Alexandre Cost<.J 
2. Lomanto Júnior 

Pl\.!08 
1. JoK Ian4cio Ferreira 
2. MaMi111 Filho 

PFL 
I, Lourival Baptista 

Gastão MUller 
Hélio Gueiros 
João Calmon 
Martins Filho 
Pedro Simon 

Saldanha Derzi 
Severo Gomes 

LIDERANÇA DO PARTIDO DA 
FRENTE LIBERAL - PFL 

Líder 
Carlos Chiarelli 

V ice-Líderes 
Américo de Souza 
Nivaldo Machado 

José Lins 
Odacir Soares 

LIDERANÇA DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Murilo Badaró 

Vice-Líderes 
Jorge Kalume 

Moacyr Duarte 
Octavio Cardoso 
Rubt:rto Campos 
Virgflio Tãvora 
Gabriel Hermes 

Assistente: Luiz Fernando Lapaacssc - Ramal: lo'9J. 
Reuniões: Qu11rt~t~-fc:iras, it;s 10::00 hor11. 
l.oaal: Sala dll Comisalo. na Ala Senador Alexandre Costa -

AnektJ das Comiss&s - Ramal: J024. 

COMiss.\0 DE CIINOA I TECNOLOGIA - (CCl) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Ykc-Prcsidcnte: Vago . 
Titulares Suplentes 

PDS 
r. Cé;,ur Cais I, Benedito Ferreira 
) \'irg:ilío Tüvor;.~ 2. AleKandreCOita 

I. Severo Gomes 
2. Mauro Borp 

PMDB 
I, Joio Calmon 
2, AlbcnoSilva 

PF.L 
1. Vago r. V<.~go 

2. Cárlos Lyra 

Assistente: Antonio Carlos P. Fonseca 
Reuniões: Terça-feiras, li 11:00 horas. Ramal - 3493 
Local: Sal11 da Comisslo ele Mirnll e Eneraia. na Ala Senador 

A.lcundrc Costa - Anexo das Comiuõc:s. - Ramal: 
J6S2. 

COMISS.\0 DI CONmTVIÇ.\0 I JUSTIÇA - (CCJ) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: JoK Ianicio Ferreira 

I•·Yicc·Ptcsidentc: Hclvldio Nunes 
l'·Vicc:-Prc!identc: Nivaldo Mach11do 

Titulares Suplentes 

r, Helvfdio Nunes 
2. Moacyr DÚarte 
3. Octávio Cardoso 
-1. Lcn.oir Varg<.~s 

I. José lanicio Ferreira 
2. Fábio Lucena 
J. Hl:lio Guciros 
4. Ju!:th) Magalhães 
S. Martins Filho 

1. V:1go 

2. Américo de Sousa 
3. Luiz Cavalcanlc 
4, Niv11ldo Machado 

PDS 
Roberto Campos 

1 Amam] l·uri<.Jn 
J. Joiiu Ca;,Lclo 

PMDB 
I. Severo Ooincs 
'2. Henrique Santillo 
3. Alberto Silva 

PFL 
l. Od;u.:ir So;tn:s 
2. José Lins 

LIDERANÇA DO PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB 

Líder 
Carlos Alberto 

LIDERANÇA DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT 

Lfder 
Jaison Barreto 

Vice-Lideres 
Raimundo Parente 

Mãrio Maia 

LIDERANÇA DO PARTIDO 
SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB 

Líder 
Jamil Haddad 

V ice-Líder 
Claudionor Roriz 

LIDERANÇA DO PARTIDO DE-
MOCRATA CRISTÃO- PDC 

Líder 
Mauro Borges 

LIDERANÇA DO PARTIDO LIBERAL- PL 
Líder 

Itamar Franco 
Vice-Lideres 

Benedito Canelas 
Cid Sampaio 

PTB 
I. Nelson C~trneiro 
Assi.~tcnte: Vera Lúckt L Nunes - Ramais: 3972 c J987, 
Reuniões: Quartas-feiras. 1s 9:30 horn 
Local: Sala da Comillio, na Ala Senador Alc:w:andrc Coita -

Ancll.o das Comiu&s - Ramal: •tll S. 

COMISS.\0 DO DJSnrro PEDI:ItAL -(DF) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 
Prc\idcntc: flumbcrtu Lw.:cna 

\'i<.:c-Presidl·nlc, Lounval Bapti~la 

Titulares 

L11111:1nlu Júnior 
Benedito Fcrretra 

J. Alc\andre Cn~t;.~ 

I. Mauro 8oracs 
2. Henrique S11ntillo 
3, Mário Mllill 
-1 Humberto Luo.:cn:1 

I. Lourival llttptista 

3. Carlos Lyrll 

Suplentes 
PDS 

I. Cl:sllrCals 
2. Hclvfdio Nunes 
3. Gaivão Modesto 

PMDB 
I. Mam::lo Miranda 
2. Saldanh11 Derzi 

PFL 
1. Nivaldo Machado 
2. Luiz Cavalcante 

Assistente: Klcbcr Alcofor11do L11ccrda ~Ramal: 4064. 
Reuniões: Terç~t.s-feiras, ib \Q-:00 horas. 
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alcx.andrc Costa -

Anex.o dits Comissões- Ramal: 3168. 

COMISS.\0 DE ECONOMIA - (CI) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Joio Castelo 

Vicc-Presidente: Álvaro Dias 

Titulares 

I, Virg(lio Távora 
::'. Ciahrid HcTllH!~ 

J. J1)ii11 Ca~ldo 

I. Severo Gomes 
2. Cid Sllmpaio 
J. Álvaro Dias 
4. Henrique Santillo 

I, Carlos Lyra 
2. JoKLins 
J,_ Alb~tno Franco 

Suplentes 
PDS 

I. Moac:yr Duarte 
2. Lenoir Varaas 
3, Amarai Furlan 

PMOB 
I. MirioMaia 
2. Fibio Lucena 

PFL 
I, Benedito Canelas 
2. Amí:ricl) de Souza 



DIÁRIO 
ANO XLI- N• 084 

I -ATA DA 151• SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO 
DE 1986 

!.!.-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l.:Z.l -Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado-n.9 176, de 1986, de au

toria do Sr. Senador Jorge Kalume, que assegura aos 
ex-Senadores o direito a passaporte diplomático em 
qualquer hipótese. 

1.2.2 - Discurso do Exyediente 
SENADOR JORGEK.ALUME~Justificando o 

Projeto de Lei do Senado n"' 176, lido anteriormente, 
que assegura aos ex-Senadores o direito a passaporte 
diplomático em qualquer hipótese. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n9 31 f86 (n"' 

7.596/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 9 DE AGOSTO .DE 1986 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação 
de cargos nos ofícios judiciais da Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências. (Em regime de ur
gência.) Votação adiada_ por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 35/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
CrS 2.732.430.000,00 (dois bilhões setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trint~ mil cruzeiros.) 
Votação adiada por falta de quorum. 

- ReqÜerimento n'>' 97j86, solicitando, nos termos 
do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
li'>' 80/84, que altera dispositivo da Constituição das 
Leis do Trabalho, com vista a limitar em 40 horas se
manais a jornada de trabalho. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- - ReCtuerimento n"' 160/86, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a constituição de uma comissão 

especial, composta de 7 membros para:, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tribu
târia. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Di~rso após a Ordem do Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD-Considerações 
sobre o Pla~:~o Cruzado. 

L3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 24, 
DE 1986 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 15llll Sessão, em 8 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 10 MIN(JTOS, ACHAM-SE PRE-. 
SENTES OS SRS. SeNADORES: 

Jorge Kalume - -Altevir Leal - Fábio Lucena -
Gaivão Modesto -- Odacir Soares - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva 
- Helvidio Nunes- João Lobo ---,_Amir Gaudêncio
Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto ~Alaor Coutinho- Jamil Haddad- Arno Da
miani- Ivin Bonato -Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. 
Havendo mimero regimental, declaro aberta a sessão. 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

sOb a proteção de Deus, inídamos riossos trabalhos. 
-Sobre a_lllesa, projet~ de lei que será lido pelo Sr.!'>'-

Secretário~ -
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 176, de 1986 

Assegura aos ex-Senadores o direito a passaporte 
diplomático em qualquer hipótese. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL l"' Os ex-Senadores terão direito à expedição de 
passaporte diplomático, tambêm para os casos de via
gem que não tenham carâter oficial. 

Art. 2'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
- Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justilicaçio 

O exercício do mandato parlamentar e principalmente 
a relevância do cargo de senador, freqUentemente expõe 
os seus titulares a situações que contrariam interesses in
ternacionais. A própria competência do Senado Federal 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS. 

Oíretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Dlretor ExecutivO 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adiunto 

para, conforme o permissivo !!onstitucional, em seu arti
go 44, também participar da apreciação legislativa dos 
atas internacionais do Estado, .. resolvendo_ definitiVa
mente sobre tratados, convenções e atas internacionais 
celebrados pelo Presidente da _ftepública", confere ao 
parlamentar tamanha carga de ~esponsabilidade deci
s6iia que a simples cessação do exercício do mandato 
não deixa i_n_dubitavelmente de vinculâ-lo. 

Trata-se d_o exercício de extraordinário mimoS publico 
que acompanharâ fatalmente o cidadão-exparlamentar 
ad perpetuam. 

O presente projeto de resolução, concedendo ao ex
parlamentar o direito ao Passaporte Diplomático, ainda 
que em viagens não oficiais ao Exterior é uma forma ins
titucional das mais valiosas para salvaguardá-lo de uma 
série de situações imponderáveis, derivadas de sua mili
tância na Vída pública e altíssimo exercício de mandato 
parlamentar. 

Tã.l medida concerne a manifesto corolário ao princí
pio milenannente consagrado da inviolabilidaQ.e dos re
presentantes do povo, lapidarmente referido ao art. 32 
da Constituição Federal. 

Ao que possa parecer, diante de uma análise descura
da, um injustificâvel perpetuar de privilêgio público, 
convém salientar que a complexidade da vjda internaçio
nat do Estado e o manancial de interesses altament~ con
flitantes e de difícil conciliação sobre os quais os parla
mentares estão constantemente a se posicionar, engen
dram vínculos e responsabilidades excepcionais. Diante 
disso, um regime da mesma forma excelJcional de tutela 
deve protegê-lo em suas futuras viagens ao Exterior, 
quando não mais no exercíCio de seu mandato. 

Ao contrário, desprovido de tal proteção, teríamos 
uma aberrante situação na qual a abnegação pública, 
com as tantas renúncias e dificuldades da carreira políti"
ca, estariam sendo severamente punidas antes que reve
renciadas. 

Por outro lado, a Casa vem reconhecendo ser devido 
aos ex-Senadores um tratamento compatível com as ele
vadas funções exercidas. E, para citar um exemplo, re
cordamos que a Proposição já aprovada e transformada 
em norma jurídica assegura aos ex-Parlamentares o di
reito de ingresso no plenário. 

Estas as razões que nos levam a apresentar à douta 
consideração dos eminentes Pares a presente iniciativa. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1986. -Jorge Kalu
mc. 
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DECRETO N• 84.541 
DE II DE MARÇO DE 1980 

Aprova novo Regulamento de' Passaportes e dá ou
tras providências. 

DECRETO N• 90.797. 
DE !O DE JANEIRO DE 1985 

__ Altera o Regulamento de Passaportes aprovado 
pelo Decreto n9 84.541, de 11 de março de 1980. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decre
ta: 

Art. 19 O artigo 12 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n9 84.541, de l_l de março de 1980, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

.. "Art. 12. Até a expedição do passaporte, pode
rá o seu titular solicitar a inclusão nele dos nomes 
dos filhos menores de 16 (dezesseis) anOs." 

Art. 29 O artigo 14 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n9 84.541/80 fica acrescido dos seguintes pará
grafos: 

4 'Art. 14. . ....... ~- ................ -••••. 
§ 19 No Brasil e por opção de seu titular, que 

arcará com as respectivas despesas, o passaporte co
mum poderá ser entregue por correspondência, pela 
Divisão de Polícia Marí~ima, Aérea e de Fronteiras 
d-o Departam-ento de Polícia Federal, com avi~o de 
recebimento em mãos próprias. 

§ 29 No exterio_r, atendidas as peculiaridades 
tocais, a adoção da providência de que trata _o pará
grafo anterior ficiirá a Crfterio do Chefe da repar
tição consular responsável pela expedição do passa
porte. 

§ 39 Será cancelado o passaporte comum, com 
o arquivamento do respectivo pedido, decorridos 30 
(trinta) dias da data de sua expedição sem que o ti
tular efetive o seu recebimento." 

_ A rt. 39 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em· contrário. 

Brasília, em lO de janeiro de 1985; 1649 da Indepen
dência e 979 da República.- JOÃO FIGUEIREDO
lbrahim Abi-Ackel 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
lações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto 
lido serã publicado e remetido às Comissões competen
tes+ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Declino da palavra, Sr. Presi
-dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- S. Ex• declina 
da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, encaminhei à consideração do 
Congresso Nacional, através desta Casa, o seguinte pro
jeto de lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 176, DE 1986 

Assegura aos ex-Senadores o direito a passaporte 
diplomático em qualquer hipótese. 

(Do Senador Jorge Kalume). 

O Congresso Nacional decret:;t.: 
Art. 19 Os ex-Senadores terão direito à expedição de 

passaporte diplomático, também para os casos de via
gem que não tenham caráter oficial. 

·Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O exercício do mandato parlamentar e principalmente 
a relev.ª-ncia do cargo de Senador, freqUentemente expõe 
o~ :seus .titulares a situações que contrariam interesses in
~Ç;rn_acionais. A própria competência do Senado Federal 
g~~<t, conlorme o permissivo constitucional, em seu arti
gci-:4,4. ~ámbém participar da apreciação- legislativa dos 
atas ititê-rnacionais do Estado. "resolvendo definitfva
mente sobre tratados, convenções e atas internãcionais 
celebrados pelo Presidente da República", confere ao 
parlamentar tamanha carga de responsabilidade deci
sória que a simples cessação do exercício do mandato 
não deixa indubitavelmente de vinculá-lo. 

Trata-se do exercfcio de ex.traordinârio munus público 
que acompanhará fatalmente o cidadão~ex-parlamentar 
ad perpetuam. -

O presente projeto de resolução, concedendo ao ex
parlamentar o direito ao Passaporte Diplomático, ainda 
que-em viagens não oficiais ao Exterior é uma forma ins-
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titucional das mais valiosas para salvaguardá· lo de uma 
série de situações imponderáveis, derivadas de sua mili· 
tância na vida pública e altíssimo exercício de mandato 
parlamentar. 

Tal medida concerne a manifesto corOlário ao princi
pio milenarmente consagrado da inviolabilidade dos re
presentantes do povo, lapidarmente .referido no art. 32 
da ConstitUição Federal. 

Ao que possa parecer, diante de uma análise descura
da, um injustificável perpetuar de privilégio público, 
convém salientar que a complexidade da vida internacio
nal do Estado e o manancial de interesses altamente con
flitantes e de difícil conciliação sobre os quais os parla
mentares estão constantemente a se posicionar, engen
dram vínculOs e responsabilidades excepcionais. Diante 
disso, um regime da mesma forma excepcional de tutela 
deve protegê~lo em suas futuras viagens ao Exterior, 
quando não mais no exercício de seu mandato. 

Ao contrário, desprovido de tal proteção, teríamos 
uma aberrante situação na qual a abnegação pó.blica,. 
com as tantas renúncias e dificuldades da carreira políti~ 
ca, estariam sendo severamente punidas antes que reve
renciadas. 

Por outro lado, a Casa vem reconhecendo ser devido 
aos ex-Senadores um tratamento compatível com as ele
vadas funções exercidas. E, para citar um exemplo, re
cordamos que a Proposição já aprovada e transformada 
em norma jurídica assegura aos ex-Parlamentares o di
reito de ingresso no plenário. 

Estas as razões que nos levam a apresentar à douta 
consideração dos eminéntes Pares a presente iniciativa~ 

Era, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que gostaria de 
dar conhecimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não b.á quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias constantes da pauta, to

das em fase de votação, constituída pelos Projetas de Lei 
da Câmara n~"3l, de 1986, e de Resolução n~' 35, de 1986; 
e requerimentos n~'s 97 e 160, de 1986, ficam com a apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- H:á oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Folheando os jornais, ontem, verifiquei o neologismo 
na palavra cruzágio, e achei, na realidade, muito bem co
locada essa nova palavra no vernáculo brasileiro. 

Todos sabemos que o Plano Cruzado, lançado em fe
vereiro do corre-nte ano, era uma grande esperança de 
melhor situação para o povo brasileiro. Mas o que temos 
visto, com o passar do tempo- e vários pronunciamen
tos já fiz nesta Casa a respeito- é que as prateleiras dos 
supermercados estão vaziaS, as montadoras de automó
veis, de veículos automotores, só vendem aqueles carros 
com âgio. Por- sua vez, vários produtos, gêneros ali
ment!cios, saíl'am do mercado, e só se conseguem com o 
jeitinho brasilei~o, se na realidade for dado algo por fo
ra, um ágio que já está se tornando um hábito na vida 
dos consumidores do nosso País. 

A grande verdade, Sr. Presidente, é que após a edição 
desse decreto esperava~se qu~ ~s autoridades federais, 
que os fiscais do Sarney junto aO Presidente, não a popuw 
lação brasileira na ponta, agissem no sentido de evitar 
essa especulação do setor produtivo. O povo pode, na 
ponta, no supermercado, na quitanda, na padaria e no 
armazém, verificar se a tabela da SUNAB está sendo 
cumprida; mas cabe às autoridades federais controlarem 
a qualidade dos produtos, a manutenção do peso dO!il 
produtos, a fabricação de novos produtos com pequenas 
variações, com preços ttlém da tabela da SUNAB. Te~ 
mos visto, diariamente, principalmente na indUstria ele
trônica, novos aparelhos de televisão, com mais um bo
tão, colocados a preços muito maiores do que aqueles ta
belados pela SUNAB. 

No caso da carne, Sr. Presidente, já lemos que o Go~ 
yerno fez um levantamento aerofotogramétrico e sabe 
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quantas cabeças de bois existem no nosso pafs. No en
tanto, a carne sumiu e o Governo estO: importando carne 
e, segundo pronunciamento, hoje. do nobre Deputado 
Matheus Schmidt, noticiado nos jornais, essa carne está 
sendo importada a preços muito baratos em relação à 
comercialização no exterior, porque se trata de uma car
ne congelada em vias de deterioração. 

Sr, Presidente, ou as autoridades deste País, os pode
res públicos, assumem, com mão forte, o controle dos se
tores produtivos, dos setores dos gêneros alimentícios 
ou, então, em pouco tempo, a população brasileira esta
rá, mais uma vez, sentindo-se ludibriada por planos mi
rabolantes. 

Suplementou~se, agora, por um outro decreto-lei, con~ 
cidentemente nas férias parlamentares - o que poderia 
ser admitido no caso do Plano Cruzado, para evitar 
possíveis especulações - um empréstimo compulsório. 
E nenhuma palavra a respeito da negociação soberana 
sobre a dívida externa brasileira! Nosso País que aumen
ta ano a ano a exportação, conseguindo um superávit na 
balança econômica de cerca de 12 a l3 bilhões de cruzei~ 
ros antigos, não vê nenhuma providência no sentido ou 
de uma moratória ou de uma digna negociação em que 
esse dinheiro, esse superávit fique aqui e não seja apenas 
para pagamento de juros de uma dívida_ que ninguém 
sabe em que foi aplicado - mas que podemos garantir 
não foi aplicado no campo social. Esses dinheiros, esses 

-dólares é que deveriam na realid_ade _ser aplicados para a 
melhoria das condições sociais da população brasileira. 

Srs. Senadores, já tivemos, tempo atrás, um emprésti
mo -naquela época não foi empréstimo, foi imposto, 
era o chamado FlNSOCIAL E todos os dados que te
mos a respeito do FINSOCIAL são de que 95% domes~ 
mo não foram empregados na área social, mas apenas 
para cobrir o déficit público. Como a edição desse em
préstimo compulsôrio, ouvimos~· Ex• o Sr. Ministro da 
Fazenda, seus auxiliares e outros ministros da área eco
nómica declararem que o dinheiro seria para aplicação 
no campo energético e no da siderurgia: em razão do au
inento do consumo haveria necessidade imediata de se 
suplementarem esses setores para evitar o desemprego e 
se conseguir o aumento da produção. Mas não vimos
apesar de ter lido exaustivamente o decreto - em lugar 
llenhum, que percentual desse empréstimo compulsório 
será aplicado na área social. 

Sr. Presidente, a ufania de sermos a sétima nação_em 
termos de economia mundial se coJltradiz com índices 
vergonhosos de mortalidade infantil, em razão da subnu
trição e da fome da população brasileira. Quarenta e 
poucos por cento da população brasileira não partici~ 
pam da riqueza nacional. Essa política de exportação 
para conseguir o superávit na balança internacional para 
pagamento de jur.os da divida, exportação essa subsidia
da, vem trazendo graves prejuízos à Pátria. Em razão do 
subsídio para a exportação da soja, o Estado do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, que tinha uma agricultura 
multiforme, transforrnou~se, praticamente, num Estado 
produtor de soja. O que ocorre ê que essas exportações 
suOsídiadas geralmente são feitas por grupos internacio
nais. São as multinacionais que dominam esses campos 
da exportação e os dólares não ficam, na realidade, neste 
País. O que devemos é melhorar as condições da popu
lação brasileira, desses 40% que não podem nada consu
mir já que se encontram em situação de miserabilídade e 
aumentar a produção nacional. Teremos, então, o con
sumo interno podendo ser captado através de uma faixa 
muifo-Diã:ior da população, terminando, inclusive, com 
sérios problemas sociais. 

Nesse sentido, flz um requerimento que espero seja 
aprovado na próxima semana, no esforço concentrado, 
quanto teremos aqui- espero eu- número para a deli~ 
beraçào, convocando S. Ex•, o Ministro da Fazenda, 
Dilson- Funaro, para vir a este Plenário prestar infor
mações à Casa sobre as metas pretendidas no campo so
cial, através desse emprêstinio compulsório. 

Não houve aumento do custo do óleo combustível. 
Em razão disso o transporte dos gêneros alimentícios de 
longo percurso não será encarecido, mas ocorre que nor
malmente nas capitais, nas grandes cidades, os produtos 
que vêm de outros Estados são distribuídos através de 
menores veículos, de caminhão de pequeno porte ou de 
kombi e, nessa distribuição movida a álcool ou a gasoli
na, dizer que é um empr~stimo compulsório e não uma 
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taxação, quando a população brasileira, a classe média, 
que conseguiu, através de financiamentos a longo prazo, 
ela que tinha dificuldades de conseguir um veículo que 
vinha pagando juros extorsivos, essa classe média estâ 
pagando mais caro o preço da gasolina e o preço do ál
cool, que estão, na realidade, fazendo com que o orça
mento pessoal, mensal, esteja diminuindo, Os salários, 
porém, continuam-cõngelados. Em compensação, os ju
ros da rede bancária crescem. Ontem, no pronunciamen
to_~~- nobre Senador Octávio Cardoso nesta Casa, que 
hoje tivemos oportunidade de ter no jornal, vimos o fa
buloso lucro do Banco Bamerindus. Há poucos dias, no 
balanço do BRADESCO, a mesma coisa ocorreu. Por 
quê? Porque os banqueiros estão demitindo em massa, 
eles que foram os que mais lucraram neste Pafs durante 
os anos de exceção, estão demitindo em massa, estão 
cobrando em qualquer serviço uma taxa para realizá-lo. 
No entanto, Sr. Presidente, enquanto os órgãos oficiais, 
os bancos oficiais, cobram juros baixos, esses bancos 
continuam com o juro em patamarCs elevados. 

Há necessidade de uma ação pronta, enérgica, eficaz, 
do Governo Federal para que não haja mais uma frus
tração da população brasileira quanto a fórmulas mági
cas para resolver os problemas económicoS deste País. 

E foi neste sentido que pedi a convocação do Ministro 
Dílson Funaro, para que S. Ex• possa responder algumas 
perguntas que lhe serão formuladas pelos nobres Senaw 
dores desta Casa. Precisamos ter a consciência tranqUila 
para transmitir à população brasileira que esse Plano foi 
feito em seu beneficio, e não foi feito, mais uma vez, às 
custas do seu sacríficio :ipenas para cobrir o déficit 
público. 

Eram estas palavras, Sr. Presidente, que eu queria dei
xar hoje consignadas nos Anais da Casa. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais 
h a vendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feira, a Seguinte · 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1986 

(Em regime de urgência- art. 371, B, do Regimento 
Interno) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n~"JI, de 1986 (n9 7.5.96/86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nos oficiosjudiciais da Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferidos em 
plenário, das Comissões: 

- do Distrito Federal, e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n1> 
35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 409, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das ComiS
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicídade; e 

- de Municípios, favorável 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso 1 do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 
80, de 1984, de sua autoria, qu(i. "altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 horas semanais a jornada de trabalho". 
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Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 160, de 
1986, de autoria do_Senªd.or Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento ln
terno do Senado Federal, a c_onstituição de uma Comis
são Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL, FAVORÃVEL; proferido ern ple
nãrio, da CorriiSSão: 

- de Finanças. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ en,çerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.) 

PORTARIA No 24, DE !986 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas 
atriburções e considerando o despacho autorizativo do 
Presidente do Senado Federal no Processo n'i' 007203 86 1 

Resolve designar José Carlos Vidal, Técnico Legislati
vo, Ctass~ "Especial", Referência NS-25, do Quadro Pe-

Agosto de 1986 

manente do Senado Federal, para, na forma do artigo 
288, iriciSo IX. do Regulamento Administrativo, aprova
do pela Resolução n'~ 58, de 1972, e demais disposições 
legais que regem a matéria, na forma adotada pela Ad
ministração do Senado Federal, freqüentar, pelo prazo 
de 4 (quatro) anos, a partir de 19 de setembro de 1986, 
com ânus parcial para esta Casa, curso de doutorado na 
Universidade de Illinois, em Urbana, Estados Unidos da 
América do Norte, na área de Ciências Econômicas. 

Senado Federal, em 6 de agosto de 1986. - Luiz do 
Nascimento Monteiro, Diretor-Geral em exercício. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 152> SESSÃO, EM 11 DE AGOS-
TO DE 1986 

I.!- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres enca(llinhados à Mesa 

1.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n~> 177/86, de autoria 

do Sr. Senado r Odacir Soares, que altera a redaçào 
do art. 876, do caput do art. 879, altera a redação dos 
§§ }'i' e 2~> do art. 899 e revoga o§ -6.., do art. 899, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n? 5.452, de J9 de maio de 1943. 

1.2.3- Requerimentos 

- N'i' 271/86, de autoria do Sr. Senadoi Alberto 
Silva, soHcitando a anexação dos Projetas de Lei da 
Câmara n~s 112 e 120/84. 

- N"' 272/86, de autoria do Sr. Senador Jamil 
Haddad, solicitando a transcrição, nos Anais do Se
nado Federal, da entrevista concedida pelo Sr. Wal
dimiro de Souza ao semanário político Luta Socialis-. 
ta, de 10 a 16 do corrente. 

l-2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR FABIO LUCENA- Críticas., ao au
mento do Imposto de Renda na fonte, 

SENADOR JORGE KALUME- Defesa da ma
nutenção das atribuições da Polícia Militar na futura 
Constituição. 

SUMÁRIO 

1.2.5 - Comunica.;ão dâ Presidência 

-Convocação de sessão conjunta, solene, a 
realizar-se amanhã, às 10 horas, destinada a homena
gear o Senhor Julio Maria Sanguinetti, Presidente da 
República Oriental do Uruguai. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 31/86 (n~' 
7.596/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação 
de cargos. nos oficias judiciais da Justiça do Distrito 
Federal, e dá outras providências. (Em regime de ur
gência.)_ Votação adiad_a por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~> 35/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros). 
VotaçãO adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n~> 97/86, solicitando, nos tennos 
do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 80/84, que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n\" 160/86, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75~A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a constituição de uma Comissão 
Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tribu
tária. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

"SENADOR JAMlL HADDAD- Considerações 
sobre o art. 69 da Resolução n\" 12.924/86, do Tribu~ 
na! Superior Eleitoral, que regulamenta a propaganK 
da eleitoral. Apoio de S. Ex• ao pronunciamento do 
Sr. Fábio Lucena, feito na presente sessão. Expectati
va da aprovação pelo Senado, no prôximo esforço 
concentrado, de requerimento de S. Ex• convocando 
o Ministro Dilson Funaro para depoimento no ple
nârio. Encaminhando à Mesa, projeto de lei que 
acrescenta parágrafo ao art. 67 da CLT. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Debates tra
vados em mesa-redonda, promovida pelo Jornal do 
Comércio, do Rio de Janeiro para discutir a probleK 
mâtica do ouro e pedras preciosas. 

SENADOR ODACTR SOARES - Recortes de 
jornais e documentos sobre denúnda de falsificação 
do registro de nascimento de candidato a Vice~ 
Governador do Estado de Rondônia. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 
Ata da 115• Sessão, realizada em 25-6K86 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER

MANENTES 

Ata da 152\l Sessão, em 11 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 
Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto e João Lobo 

ÀS 14 HORAS E·JO MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -- Altevir Leal - Fábio Lucena -
Gaivão Modesto - Odacir Soares - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa --Américo de Souza- Alberto Silva 

- Helvídio Nunes- João Lobo- César Cais- José 
Lins - Carlos Alberto - Mauricio Leite - Nivaldo 
Machado - Luiz Cavalcante- Passos Pôrto - Alabr 
CoutinhO- Jamil Haddad- Alfredo Campos- Fer· 
nando Henrique Çardoso - Severo Gomes - Gastão 
MUller -José Fragelli- Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi - Carlos Chiarçlli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prQteção de Deus,_ iniciamos nossos trabalhos. 
- - O Sr. 1 11~Secretário irá proceder à leitura do Expedien

te. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS $ANIOS 

Oiretor·Geral do Senado Fed.erol 

JOSE LUCENA DANT AS 

Dirétor Executivo 

JOÀO DE MORAIS SILVA 

Oiretor AdmíniStrãtivo 

MÁRIO etSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor lndus_trial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 749, 750 e 751, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n" 27, de 1981, 
que "altera a rcdação do artigo 62 da vigorante Con
solida~ào das Leis do Trabalho". 

PARECER N' 749, DE 1986 

Da COmissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador João Calmon 

O Ilustre S.enador Humberto Lucena, com o projeto de 
sua autoria sob exame, quer alterar a redação do.art. 62 
da CLT pelos motivos que asSim explica em sua justifi
cação: 

"O atLial art. 62, CLT, conünua contemplando 
um vasto elenco de categoria de trabalhadores (de 
"a" a ""d") às quais não s_e aplicaria a duração nor
mal de trabalho prevista no capftulo. 

Entretanto, legislação superveniente à edição do 
diploma consolidado jã _cuidou de disc;iplinar a ati
vidade profissional de muitas dessas categorias, 
tornando-as abrangidas pela jornada de trabalho 
padrão, o que faz ficar superado o mencionado 
elenco _de ex.cepcionalidades, 

Além do mais, o projeto ora oferecido à consid~::
raçào da Casa encontrou redação bem mais adequa
da à regulamentação da matéria, conforme se verifi
ca do simples confronto com a vigente." 

A proposição, nO seu propósito de ordenamento, r_e.. 
duz o aludido art. 62 da CL Ta dQÍS itens e um parãgrafo 
único. 

Em termo·s de constituclõnalidade e ju~içijcidª-de, nada 
impede a tramitação do projeto, razões que me levam a 
opinar por sua aprovação. 

Sala da Comissão, 14 de setembro de 19_83.- Murilo 
Badàró, Presidente- João Calmon, Relator- Heh'ídio 
Nune-s- -Aderbal Jurema- José lgnácio- Guilherme 
Palmeira - Hélio Cueiros - José Fragelli - Odacir 
Soares. 

PARECER N• 750, DE 1986 

Da C-Omissão de Legislação Social 

Relatara: Senadora lris Célia 

De autoria do eminente Senador Humberto Lucena, o 
presente projeto visa a alterar o artigo 62 da Consoliw 
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dação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a duração 
normal da jornada de trabalho. 

Diz o autor na· sua "Justificativa" que: 

"O atual art. 62, Cl T, continua contemplando 
um vasto elenco de categorias de trabalhadores (de 
"a" a "d") às quais não se aplicaria a duração nor
mal de trabalho prevista no capítulo. 

Fntrelanto, legislação superveniente à edição do 
diploma consolidado jâ cuidou de disciplinar a ati
vidade profissional de muitas dessas categorias, 
tornando~as abrangidas pela jornada de trabalho 
padrão, o que faz ficar superado o mencfonado 
elenco de excepcionalidades." 

A matéria foi examin-ada pelo doUta Comissão de 
Constituíção e Justiça, que lhe ofereóeu parecer favorá
vel, cabendo a esta Comissão, no âmbito da sua compew 
tência regimental, opinar sobre o mérito. 

Pelo cotejo dos dois textos, o do projeto e o vig~nte. 
verifica-se que a modificação proposta visa muito mais a 
aa-r lima dast1ddade ao preceito legal, evitando o siste
_m_ª- -ªnliquado de enumeração de hipóteses ou de exw 
ceçõcs-à regra geral. 

Realmente, com a evolução constante do Direito do 
Trabalho, ditada em grande parte pelo aprimoramento 
d<! relação empregaticia verificado nas Co_nvenções Cole~ 
tivas de Trabalho, várias das categorias profissionais, 
elencadas no dispositivo em questão, já têm sistema pró
prio de hor;:írio de trabalho, o que deixa o velho texto 
consolidado em desarmonia com a realid<.~.de. 

Assim, a redaçào sugerida ao mencíonado artigo 62, 
vazada em termos gerais e abrangentes, permite melhor 
-ªdJ,iptação dos fatos e dos fenômenos sociais à norma le
gal, proporcionando, de certo modo, a eliminação de 
atritos e litígios judiciais decorrentes da interpretação ex
tensiva do referido dispositivo. 
Nestas condições, opinamos pela aprovação do presente 
projeto. 

-Sala das Comissões, 17 de novembx~de 1983.- JQ
tahy Magalhães, Presidente- lris Célia, Relatara- AI
te, ir Leal - Hélio Cueiros- João Calm~on. 

PARECER l'i' 751, DE 1986 
Da Comissão de- Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Trata-se de proposição que tem por finalidade alterar 

a redação do art. 62 da Consolidação das.Lçis do Trªba
Iho, reduzindo a apenas duas as_categ_ortas (:fue estariam 
exceptuadas da jornada normal de 8 (oito) horas diáiias 
de trabalho. 

Apresentado o projeto pelo ilustre Senador Humberto 
Lucena, resultou ele submetido ao exame -da Comissão 
de Constituição e Justiça que, sem adentrar o exame do 
_mérito, pronunciou-se pela constitucionalidade e juridi~ 
cidade do mesmo. 

A Comissão de Legislação Social, por sua vez, 
declarou-~~ favorável à aprovação da medida. 

Em .razão do despacho presidencial foi a matéria enca
minhada a esta Comissão de Finanças. 

Pretende o ilustre autor alterar o art. 62 da Cl T no 
sentido de reduzir as exceções nele contidas, tendo em 
vista que a maioria das hipóteses previstas já se acha dis
ciplinada na legislação reguladora da atividade profissio
nal dessas categorias. 

pessa forma, _estariam à margem do regime de jornada 
de trabalho padrão somente os empregados que exercem 
atividade externa inc-ompatível com a fixação de horário 
de trabalho e .os gerentes. 

Trata-se de matéria concernente ao Direito do Traba
lhg que, a nosso ver, nenhuma conseqUência relevante e 
.direta provoca no âmbito financeiro. 

E mais, dentre as hipóteses previstas no -art. 108 do 
Regímento Interno desta Casa, o qual fixa a competên
ci_a da _Comissão de Finanças do Senado, não há onde se 
possa enquadrar matéria pertinente ao direito do traba
lho. 

Tem sido constante, e a nosso ver incorreta, com a de
vida venia, a designação da Comissão de Finanças para 
se manifestar sobre proposiçõe~ que tratam, exclusiva
me-nte, das relações oriundas de contrato de trabalho. 

Tal procedimento deve-se, provavelmente, à exegese, a 
nosso ver, pouco criteriosa e jurídica, atribuída ao item 
VII do supracitado dispositivo, o qual outorga a estaCo
missão competência para opinar sobre qualquer matéria, 
mesmo .a privativa de outra Comissão, desde que. ime
diata ou remotamente, influa na despesa ou na receita 
pública, ou no património da União. 

Ora, em que pese o respeito à interpretação extensiva 
que se procura dar ao referido preceito, conferindo às 
normas de re_gência das relações laborativas influência i
mediata ou remota na despesa ou receita púbfícas, com 
ela não podemos compartilhar. 

Consoante diretriz constitucional, compete à União 
legislar sol)re direito do trabalho (art. 8_9, ~VI_I, b). 

Resulta inquestionável, pois, que ao Poder Legislativo 
Federal compete disciplinar as relações de trabalho que 
se \lenham a in&taurar em todo o território nacional, in
dependentemente de qualquer condição ou qualificação 
das partes integrantes do respectivo contrato. 

Assim, uma ve:z definida a natureza da relação empr_e.. 
gatí.cia, há de submeter~se a mesma às normas contidas 
na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dessa forma, tratando-se de lei nacional que, indistin
tamente, regula as relações individuais ou coletivas de 
trabalho, o diploma legal em questão é aplicável, tam
bêm, nos vínculos empregatícios ein que o Poder Público 
Se acha na qualidade de empregador. 

E, nessa condição, nenhum privilégio ou tratamento 
diversificado lhe pode ser conferido. 

Encontra-se o Estado af, em posição idêntica a dos mi
lhares de empregadores que se situam na ârea da iniciati-
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v a privada, quer quando contrata a prestação de serviços 
mediante as normas da CLT ·através da AdminiStração 
Direta, quer quando o faz através de entidades a ela vin
culadas. 

Assim é que o texto constitucional, de forma eiPreSS"ã, 
equipara às empresas privadas as sociedades de econo
mia mista e empresas públicas (art. 110, § 29)", 

Sob outro enfoque da qücstão, vislumbramos na figu
ra do Estado a função essencial de estabelecer o ordena
mento jurídico, através do órgão próprio, que é- o Poder 
Legislativo federal, no caso. 

Nesse seu relevante e indissociãvel mister cumpre ao 
Estado elaborar leis que disciplinem as relações socie
tárias, tornando-as jurídicas, inclusive aquelas oriundas 
de contratos de prestação de trabalho subordinado. 

Ao desincumbir-se dessa tarefa não pode o Estado le
var em consideração, e muito menos fazer prevalecer, 
seus implícitos ou explícitos interesses na coildição de e
ventual empregador. 

Seria esvaziar O cabedal de obrigações impOstas pela 
Constituição à União _na formulação do_ ordenamento 

.jurídico pertinente às relações de trabalho, o entendi
mento de que cabe àquela pessoa jurídica de direito 
público, na qualidade de legislador, considerar suas con
veniências de empregador. __ _ 

Tal situação nos levaria a detectar a existência de con
flito de interesses de ordem administrativa (Estado em
pregador) com o interesse social, cuja proteção está a 
cargo do legislador federal (Estado legislador), 

O conflito ora denunciado agrava-se ao se reniemorar 
que a Lei Fundamental, assegurando aos trabalhadores 
o elenco de direitos a qUe aludem os incisos do art. 165, e 
out-cos, determina que seja a lei o seu veículo para a me
lhoria da condição social daqueles. 

Partindo dessas premissas, que se assentam em princí
pios constitucionais_ín_am;:dáveis, havemos de chegar à 
conclusão de que não cabe ao legislador, ao desempe
nhar a sua missão, na elaboração do ordenamento traba
lhista, utilizar critêrios outros que não aqueles que di
gam respeito à normatização do vínculo laboral, no sen
tido de amparar a situação do trabalhador, em geral. 

Sabendo-se que a ótica de apreciação da Comissão de 
Finanças restringe-se ao campo odas finanças públicas, o 
exame de tais ProposiÇões por este órgão há de se cingir 
àquela matéria, advindo daí que, ou o Colegiada, em de
fesa do i11teresse financeiro do Estado, opina pela sua re
jeição ou, em conflito com o interesse do Poder Público, 
manifesta-se pela aprovação. 

A cumprir criteriosamente sua tarefa de resguardar os 
princípios de natureza jurídico-financeiros do 'País, esta 
Comissão, a rigõr; liãO -poderia posicionar-se favoraVel
mente aos projetas que visam conceder maiores bene_fj
cios à classe trabalhadora, pois os mesmos hão de influir 
negativamente na despesa do Estado tendo em vista sua 
condição de empregador. -

A situação dos projetas sobre matêria concernente ao 
direito do trabalho equipara-se àquela das Proposições 
sobre direito civil, em geral, as quais nunca se cogitou 
devessem passar pelo crivo da Comissão de Finanças~ 

O fato de, eventUalmente, vjr o Estado a firmar con
tratos de locação de imóveis não trouxe a esta Comissão 
a análise dos projetas de lei sobre locações. -

Sobre normas de direito comercial não se manifesta 
este órgão, não obstante poder o Estado realizar ope
rações mercantis. 

A nosso ver, em suma, o item VII, do art. 108, do Re
gimento Interno não possui o alcance que ele se tem atri-
buído. ' 

A sua aplicação somente há de se concretizar quando 
afasta a possibilidade de conflito entre o interesse 'de or
dem meramente financeifo-"adminístrativo e o intereSse
social a ser protegido pela leí. 

Pelas razões expostas, somos de opinião de que soOre 
a medida em tela inex.iste consideração cabível no âmbi
to das atribuições desta ComiSsão. 

Talvez com mais autoridade poderia se pronunciil.i a 
douta Comissão de Economia, por se tratar de providêri
cia que diz respeito, mais de perto, à produção e ao con
sumo de bens e às atividades da indústria e comércio em 
geral (Regimento Interno, art. 106, item III e V). D~~:cli
namos, dessarte, da competência desta Comissão para o 
exame do mêrito da matéria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Este entendimento, ressalte-se, foi adotado por este 
órgão têcnico quando da apreciação do_PLS n9 112/83, 
em 24 de outubro próximo passado. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1986. - Lo-
manto Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator
Jorge Kalume- Carlos Lyra - Gastão Müller- Mar
tins Filho - Marcelo Miranda - Hélio Gueiros - Octá~ 
-vio Cardoso- João Calmon- Roberto Campos- Ce
sar Cais- Cid Sampaio- José Lins- [uiz Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l \"'_ 
Secretário. 

É tido o seguinte; 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• I77, de 1986 

Altera a redação do art. 876, do caput do art. 879, 
acrescenta parágrafo ao art. 879, altera a redação dos 
§§ )9 e 2\"' do art.- 899 e revoga o § 69 do art. 899 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto~lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 O art. 876 da CL T passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 876. As decisões de valor indeterminado, 
quando passadas em julgado ou das quais não tenha 
havido recurso com efeito suspensivo e os acordos, 
quando não cumpridos, serão executados pela for
ma estabelecida neste capítulo." 

Art. 29 O caput do art. 879 da CL T passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 879. Ordenar-se-á, previamente, a liqui
dação da sentença exeqüênda, que poderá ser feita 
por cálculo, por arbitramento ou por artigos." 

Art. 39 O parágrafo único do art. 879 da CLT passa 
a ser o seu§ 19, acrescentando-se-lhe o seguinte§ 29: 

"Art. 879. . ................. -·-··-······• 
§ ]' .............•..•••• ·- •••. 
§ 29 Ao final do processo de execução, se ova

lor da condenação for inferior ao depósito prévio a 
que se refere o§ 29 do art. 899, o Juiz assegurará o 

-reembolso da diferença em ·favor da parte deposi
tante, mediante bloqueio na conta vinculada do.~m
pregado a que se refere o art.29 da Lei n9 5.107, de 
13-9-66. Na hipótese de não haver fundos suficien
tes na conta vinculada do empregado ou na de ine
_xis.tência dela, a cobrança da diferença ou de sua 
complementação sujeita-se ao procedimento judi
cial ordinário." 

Art. 49 Os§§ l9e2{odoart.899daCLTpassamavi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 899. 
§ 19 Sendo líquida a condenação, só seiâ admi

tido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante 
prêvio depósito da respectiva importância. Transi
tada em julgado a decisão recorrida, ordenar~se-â o 
levantamento imediato da importância do depósito 
em favor da pàrte vencedora, por simples despacho 
do Juiz, ou, se for o caso, o levantamento da impor
tância que baste à qui~ação do débito Subsistente, a
põs as dedsões da·s instânciaS-superiores: Na ocor
rência de provimento total ou parcial do recurso, o 
Juiz, uma vez transitada em julgado a decisão recor
rida, ordenará, também por simples despacho, o le
vantamento da importância depositada, ou do que 
dela restar, em favor da parte depositante, 

§ 29 SendQ de valor inde_terminado a conde
nação,- o depósito referido no parágrafo ailterior 
corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de 
custas, pela Junta ou Juiz de-Direito." 

Art. 59 Fica revogado o § 69 do art. 899 da CLT, 
Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7<~ Revogam-se as disposições em contrário, 
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Justificação 

O Judiciário trabalhista caracteriza-se por sua maior 
símplicid?de d~ estrutura e funcionamento, o que lhe 
perniite dar com maior celeridade um desfecho aos lití
gios que lhe são submetidos, 

Esta Celeridade decorre, em primeiro lugar, da norma 
do art. 765 da Con.solidação das Leis do Trabalho. 

Todavia, paralelamente ao incremento da densidade 
demográfica em nosso País, acOffiparihado do aumento 
de complexidade nas relações de trabalho, agigantou-se 
rapidamente o número de litígios perante os tribunais 
trabalhistas, em muitos dos quais encontram-se freqUen
temente em jogo avultados interesses tanto de emprega
dos como de empregadores. 

Interessam-se as partes, nas demandas trabalhistas, 
crescentemente, pela defesa de seus respectivos pleitos, a
través da utilização de todos os meios faCultados pelas 
normas do Processo Judiciário do Trabalho. 

Nessa conjuntura, aumentam as delongas do processo 
ajuizado e, obvia.rnente, sempre acaba prejudicado o em
pregado com a demora judicial, porque é a parte mais 
fraca. 

Numerosas sugestões têm sido trazidas a lume pelos 
entendidos na matéria, objetivando agilizar o processo 
trabalhista tanto na fase cognitiva como na da execução 
da sentença. 

Ao que tudo indica, não demorará a edição de um Có
digo do Processo_ Trabalhista, aliâsjá tentado, o qual de
verá consubstanciar as aspirações de maior racionali
zação e agilização daquele processo. 

Entretanto, o tempo urge e o maior tormento que as
salta o trabalhador brasileiro, nessa matéria, presente
mente, ê obter uma decisão favorâvel na Justiça do Tra~ 
balho e ter que esperar meses e não raramente anos, para 
receber o que lhe foi reconhecido judicialmente como de~ 
vida. 

Por isso, preocupa-nos primordialmente qualquer me
dida que possa redundar em aceleração do processo de e
xecução na ârea do Direito do Trabalho. 

Nesse sentido recebemos valioso trabalho de autoria 
do Dr. Oswaldo de Almeida Moura, digno Juiz Presi
dente da Junta de Conciliação e Julgamento de Porto 
Velho, onde são oferecidas preciosas sugestões visando 
dar maior-celeridade à execução trabalhista. 

Aproveitando idêias ali expostas e juntai-tdo outras, 
preparamos o-presente projeto de lei que, procurando 
não exceder dos limites do realismo, pretende introduzir 
modificações na lCgislação atual, viáveis e salutares, se~ 
gundo _acreditamos. 

O presente projeto parte da idêia de que o Juiz deve, 
sempre que lhe for poss!vel, proferir uma decisão líqui
da, de valor certo e do outro princípio de que a parte 
venCedora não deve ser vítima das delongas do processo, 
resultantes da recorribilidade da decisão. 

:E: dii-erro· da parte vencida recorrer, mas o ~ tambêm, 
da parte vencedora, como credora, receber o que for de
positado judit:ialrilente, ainda que tal recebimento reste 
sujeito aos resultados posteriores dos julgamentos dos 
recursos interpostos. 

Assim concebida, a execução trabalhista não compor
ta os casos de decisão líquida: condenado o vencido a pa
gar quaneia-eerra-, deve depositá-la em sua integralidade, 
se quiser recorrer e o Juiz deverá ordenar o levantamento 
imediato do valor da condenação em favor do vencedor, 
tão logo transite em julgado a decisão recorrida, por 
mero despacho, sem necessidade de processO executório. 

Esta norma já consta do atual § 19 do art. 899 da CLT, 
mas só prevalece para o levantamento de pequena parce
la ga condenação, porque o citado parágrafo limita o de
pósito a 10 (dez) vezes o valor de referência regional. 

Propomos a alteração da redação desse parágrafo, es~ 
tabelecendo que, quando a sentença for líquida, o depó
sito prévio deve corresponder à integralidade do valor da 
condenação, o qual serâ recebido uma vez passada em 
julgado a decisão recorrida, caso ela não seja reformada. 
terminando assim a demanda, com a quitação do dêbito, 

O levantamento atingirá apenas parte do depósito, se 
o recurso tiver sido parcialmente provido. E serâ ordena
do a favor da própria parte depositante, caso haja ocor
rido provimento total do recurso. 

Podem terminar, portanto, por simples despacho do 
Juiz, todos os litígios trabalhistas em que a sentença for 
líquída, sem as delongas de um processo executório. 
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Restam, assim, para sofrerem processo de execução, 
tão-somente as sentenças de valor indeterminado. 

Por isso o projeto propõe alteração da redação do art. 
876 da CL T, no sentido de submeter ao processo de exe
cução somente as sentenças de _valor indeterminado. 

Quanto a estas últimas, podem ocorrer vãrfás hip-óte
ses a respeito do depósito prêvio: pode ele ser menor, i
gual ou maior, em relação à importância certa da conde
nação, apurada no final do processo de execução. Se a 
importância arbitrada pelo juiz, para efeito de custas e 
objeto do depósito, for menor do que o apurado em li
quidação de sentença, como acontece no mais das vezes, 
a parte vencida serã intimada a pagar o restante, sob 
pena de penhora, etc. Se a citada importância for igual 
ao ·depósito, o débito considerar~se~ã quitado. Finalmen~ 
te, se for menor, o reembolso à parte depositante será as~ 
segurado na forma da redação proposta para o § 29 do 
art. 879. 

Em face das alterações propostas, torna~se.necessãria 
a revogação do§ 69 do art. 899, da CLT. 

Esperamos, portanto, que o presente piojeto represen~ 
te uma contribuição para agilização do processo de ~xe
cução trabalhista, aperfeiçoando a Prestação jurisdicio-
nal. _ 

Sala das S_es_.sões, 11 de agosto de 1986. - Odacir Soa
res. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

. -.... -....... ·cÀ.riTliLõ·;,;.- ---- ----·----~-

Da Execução 
SEÇÃO I 

Das disposições preliminares 

Art. 876 As decisões passadas em julgado ou das 
quais nãO tenha havido recurso com efeito suspensivo, e 
os acordos, quando não cumpridos, serão executados 
pela forma _estabelecida neste Capítulo. 

Art. 879. Sendo líquida a sentença exeqüenda, 
ordenar~se~ã previamente, a sua liquidação, que poderá 
ser feíta por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 

Parágrafo único. Na liquidação, não se poderá mo
dificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir 
ma~éria pertínente à causa principal. 

Art. 899. Os recursos serão interpostOs por simples 
petição e terão efeito meramente devolutivQ1_sal~o as ex_~ 
ceções previstas neste Título, permitida a execução pro
visória até a penhora. 

§ J9 Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes 
o valor de referência regional, nos dissídios individuais, 
só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, 
mediante prévio depósito da respectiva importância. 
Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar~se~ã 
o levantamento imediato da__importância do depósito, 
em favor da parte vencedora, por simples despacho do 
juiz. 

§ 29 Tratando~s_e de condenação de yalor indetermi
nado, o depósito corresponderã ao que for arbitrado, 
para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de DireitO, até 
o limite de 10 (dez) vezes o valor de referência regío"nal. 

§ 39 Revogado pela Lei n9 7.033, de 5 de outubro de 
1982 (DO 6-I<r-82). 

§ 49 O depósito de que trata o § 19 far-se-á na conta 
vinculada do empregado a que se refere o art. 29 da Lei 
n'>' 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando~_se~lhe os 
preceitos dessa lei, observado, quanto ao respectivo le
vantamento, o disposto no § J9 

§ 59 Se o empregado ainda não tiver conta vinculada 
aberta em seu nome, nos- termos do art. 29 da Lei n<? 
5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à 
respectiva abertura, para o efeito do disposto no § 29 

§ 69 Quando o valor da condenação, ou o arbitrado 
para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o 
valor de referência regional, o depósito para fins de re~ 
curso será limitado a este valor. 

(Às Comissões de Consrituição e JUStiça" e de Le
gíslação social.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!<?-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N• 271, de 1986 

Requeiro, nos termos do artigo 282 do Regimento In-
terno, a anexação dos seguintes projetas: -

- Projeto de Lei da Câmara n<? 112, de 1984; e 
-Projeto de Lei da Câmara n9 120;ae 1984. 
Sala das Sessões, li de agosto de 1986. - Alberto Sil~ 

va, Presidente da Comissão de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento lido serã publicado e posteriormente inCluído em 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!'>'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N• 272, de 1986 
Transcrição de matéria nos Anais. 
Nos termos do art. 233-do Regimento Interno, requei

ro a transcrição, nos-Anais do senado, da entrevista con
cedida pç:lo Sr. Waldimiro de Souza ao semanáriO políti
co _L~_ta Soci!'l~sta_Lde 10 a I~_ ~e_agos~o_~e _1_986Leditado 
em Brasília: folhas 6 e 7. - · --

Sila das Sessções, I t de_agostO de 1986. -Jamil Had
dad, Líder do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
mento será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hã oradores 
inscritos. 
~oncedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

6 SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O EStado tributa para viver, mas o Estado não vive 
para· tributar. · 

Seria um contra-senso, uma contradição perigosa se 
admitíssemos dentre os pre~supostos que _animam a exis~ 
tência do Estado esse esdrúxula voracidade tributária 
tão r~pace quanto a avidez das aves de rapina. Refiro
me, Sr. Presidente, ao recente inconstitucional e ilegal 
aumento do Imposto de Renda na fonte, promovido à 
revelia do Congresso_ Nacional, ao estupro da Consti
tuição Federal e ao arrepio do Código Tríbutário Nacio
nal. E o que é pior ou igualmente pior, Sr. Presidente, 
imposto aumentado à sorrelfa, às escondidas, como se a
queles que elevaram a carga tributária que pesa Sobre o 
consumidor brasileiro, em especial sobre a classe média e 
os menos favorecidos, tivessem necessidade de imitar os 
cavaleiros templários dos perfodos medievais da His~ 
tória, que se reuiliaril pda madrugada, de capuz e archo~ 
te para decretar os desideratos dos seus seguidores. 

Lê..se, Sr. Presidente, nos jornais da semana passada, 
em todos os jo.rnais, que o contribuinte v~i pagar mais 
Imposto de Renda. 

Aqui está o texto, por exemplo, do ~ornai de Brasília 
da recente sexta-feira, dia 8: -

"A Secretaria da Receita Federal fez ontem um 
alerta ao contribuinte, habituado nos últimos anos a 
receber restituição de Imposto de Renda, para que 
se prepare para a desagradável situação de devedor 
do Fisco quando for entregar, em 87, a declaràção 
do IR referente ao ano-base de 86. O Secretário da 
Receita, Guilherme Quintanilha, mostrou ontem 
um detalhado estudo para provar que, de um modo 
geral, o imposto que está sendo recolhido na fonte 
não é suficiente para pagar -o -iniposto efetivamente 
devido. Quintanilha sugeriu às pessoas que ganham 
acima de seis salários a abertura de uma caderneta 
de poupança para, quando chegar a hora de pagar o 
IR, "não serem forçadas a vender parte do patrimô
nio". Quandõ fõr f:3.zer a sua declaração de renda no 
ano que vem, o contribuinte vai constatar que, ao 
invés de receber, terá que pagar elevadas somas ao 
Governo Federal." (Página 6) 

Agosto de 1986 

No dia seguinte, sãbado, dia 9 de agosto, os jornais 
publicam, e aqui está o texto manchete do Jornal de 
Brasília, "Funaro ainda avalia tabela do Imposto de 
Renda". 

Sr. Presidente, nos tempos do denomindo regime au
toritário, era comum o Presidente da República e seus 
Ministros aumentarem a carga tributária por meios de 
decretos e portarias, em que pese, ao pleno vígoi, tanto 
naquela êomo nesta época, o art. 153, § 29, da Consti~ 
tuição "Federal. Mas ocorre que hoje estamos vivendo em 
pleno estado de direito, por conseguinte, não há o que 
reclamar a respeito de governos autoritários, já que as 
práticas e os mêtodos são os mesmos. Estabelece a Cons
tituição Federal: 

"(124) § 29. Nenhum tributo será exigido ou 
aumentado sem que a lei estabeleça, nem cobrado 
em cada exercício, sem que a lei que o houver insti~ 
tuído ou aumentado esteja em vigor antes do iriício 
do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfande
gãria e a de transporte, o imposto sobre produtos 
industrializados e outros especialmente indicados 
em lei complementar, além do imposto lançado por 
motivo de guerra e demais casos previstos nesta 
COnstituição." 

É ~ão importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse 
mandamento co-nStíiucional que ele se inclui no Capítulo 
uoos Direitos e Garantias Individuais" dos cidadãos. 
Este§ 29 contém, Sr. Presidente, os dois princlpios fun
damentais do Direito Tributário, para gararitirem, exa
ramente;· Os difeitos dos cidadãbs: tão importantes são os 
nossos princípios em que se assenta a teoria e a prática 
do sistema tributário, que houve por bem o legislador 
constitucional, desde a primeira Carta Imperial de 1824, 
outorgada ao Brasil em nome da Santíssima Trindade 
por sua Majestade o Imperador Pedro I, desde tão remo
lãS épocas este mandamento está interpolado no Capítu~ 
lo pertinente aos Direitos e Garantias Indivíduais. São 
o-s priné(píOs intangíveis da legalidade e da anualidade 
do trib_utó; nula tributo sine Iege, é o mesmo princípio do 
Direito Penal, no que pertine à anterioridade do crime 
em relação à lei. Não há tributo sem lei anterior que o te
nha instituído. Esse o princípio da legalidade. Já o 
prindpio da anualidade, como sabem_ V. Ex•s consiste 
em que é defeso, ê vedado, é proibido ao Poder Executi~ 
vo cobrar tributo sem que a lei que o houver instituído 
não esteja em vigor desde o exercício financeiro do ano 
anterior. 
__ Ora, a lei tem que estabelecer o tributo. E pergunto ao 
Senado se o Congresso Nacional aprovou, este ano, al
guma lei ~ue houvesse elevado o Imposto de Renda, lei 
que daria ao Poder Executivo o embasamento constiiu· 
cional para que o Executivo fizesse o_que fez, elevasse o 
Imposto de Renda na fonte. A resposta é negativa. O 
Congr~$_0 Nacional não autorizou, não votou nenhuma 
lei majorando as alíquotas do Iniposto de Renda na fon
te. Isto do ponto de vista da Constituição Federal. No 
que se re[ere à lei, isto é, ao CódigoTributário Nacional, 
eis o que reza o art. 97, também violentado pelo Poder E
xecutivo Federal: 

"Somente a lei pode estabelecer: 
1) A instituição de tributos ou sua extinção. 
§ 19 Equipara-se à majoração do tributo a mo~ 

dfficação da sua base de cálculo que importe em 
torná·lo mais oneroso." 

Foi isto o que aconteceu: a Secretaria da Re_Geita Fede
ral alterou a base de cálculo do Imposto de Renda na 
fonte, tornando~o mais oneroso para o contribuinte. Is~ 
to, Sr. Presidente, além de inconstitucional é flagrante~ 
ffiente ilegal, porque enseja ao contribuinte recurso à 
Corte Suprema de Justiça do País, para por meio do re-
médio heróico do mandado de segurança alterar, anular, 
alias, o decreto espoliativo e _confiscatório, e mais uma 
vez acentua este carâter inopino de ser o Brasil um Esta~ 
do eminentemente nscal. 

Não apenas aumentaram, não apenas modificaram a 
base de cálculo do Imposto de Renda na fonte; fLzeram 
mais, fizeram o pior, e quem o diz é S. Ex• o Sr. Ministro 
da Fazenda, Oilson Funaro: ''Nós queremos recolher a
penas aquilo que é devido sem descontar muito na fonte 
parã devolver esse muito no exercício seguinte". Mas na 
fonte não se desconta muito ou pouco, na fonte se des~ 
conta o que a lei determina e o que o EXecutivo regula_~ 
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menta em face da Ieí. N-ão se desconta pouco ou muito 
na fonte, desconta-se aquilo que o contribuinte efetiva
mente deve ao Fisco, e a tabela da dívida do contribuinte 
em relação ao Fisco é elaborada pelo Ministério_da_ Fa
zenda com base na lei votada pelo Congresso NacionaL 

Diz mais o Sr . .Ministro: "Estamos levantando as de
duções possíveis com dentistas ... ". Pobre Senador Lo
manto Júnior, infelizmente ausente, um dos maioreS 
dentistas do País. Estão levantando deduções possíveis 
com dentistas ... -prepare-se, Senador JamH Haddad-

, com médicos e aluguel para achar a tabela correta, 
Sr. Presidente, V. ?x!, hã poucos dias, exerceu. com 

gáudio e glória do Senado-, do Congresso e da Nação 
brasileira, a Presidência da República. Sr. Presidente, 
fosse V. Ex• o Presidente efetivo,- Presidente titular, não 
tenho dúvída de que V. Ex~ exoneraria imediatamente 
um Ministro que tivesse o topete, a coragem de dizer ao 
povo brasileiro que estão levantando as deduções possí~ 
veis com dentistas, médicos e aluguel, para achar a tabe~ 
la correta - isto é, ainda nã9 existe tabela; porque se 
não há tabela correta. a dedução que se tem ê de- que hâ 
uma tabela incorreta e tabela incorreta em face da lei não 
é tabela, por conseguinte, não pode ser aplicada por 
sobre o contribuinte. 

Pode ser, Sr. Presidente, que algum rábula do Minis~ 
tério da F8zenda queira socorrer~se do§ 2~' do art. 97 do 
Código Tributário Nacional, que diz: 

"§ 2~' Não constitui majoraçã-o de tributo, para 
os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atuali~ 
zação do valor monetário da respectiva base de câl~ 
.cuJo." 

Mas que atualização? Não existe mais correção mane~ 
târia neste País desde o dia 28 de fevereiro próximo pas~ 
sado. Logo, não hâ o que atuafizar, estão congelados no 
Pais, todos sabemos, o gelo e os salários. Mas congela~ 
dos estão, seguramente, _o racio~fQio de certosvexilários 
do p,opulismo fácil e facciOso sê pensam; ifudidamente, i~ 
lusionariamente, nefe1ibatamente, Sr. Presidente, que o 
povo brasileiro é imbecil. Quanto engano, ledo engano 
supor que o contribuinte não esteja, neste exato momen. 
to, enxergando nesta pinaça, mal adestrada pelo Executt~ 
vo uma canhoneira voltada contra o seu bolso, pobre, 
escÍuálido, paupérrimo e que empobrece paulati~amente, 
gradativamente, indefinidamente. 

O Estado tributa para viver, como o homem co~e 
para viver. Mas o homem não vive para comer, sustenta· 
o o brocardo milenário e, assim, o Estado, também. não 
pode viver para tributar. A prosseguirmos nesta ~s~alada 
de arrocho, os poderosos ficam mais impunes do que 
mais impunes ainda eram, em que a impunidade se trans~ 
forma num poderos_o __ estímulo a transformar o impune 
num parturiente multíparo. 

Em sendo assim, Sr. Presidente, será melhor que o Po· 
der Executivo tenha a mesma sensatez e a mesma sinceti~ 
dade que os governos militares que vinham a público e 
diziam sinceramente que nós não estamos vivendo num 
regime democrático. Não dir~C?_isto porque com isto não 
concordaria a opinião pública. Haveria até o iminente 
perigo de uma sedição civil, que não quer a Nação, não_ 
quer o Congresso, não quer o Governo. Mas institU:ir 
empréstimos compulsórios, desindexar o compulsóno 
do índice da infl<J:çào, aumentar tributos na escuridão, i~ 
laqueando, iludindo a boa fé de um povo bom, __ de um 
povo que faz tudo para acreditar em medidas e providên~ 
cias que lhe pareçam s~lutares, n_~o, Sr .. Presí~ent_eJ.Js!~ 
não deve, isto não poOe Ser feito, e só é feíto porque pro
movido contra a Lei e contra a Constituição. ----::__ __ 

Espero sinceramente que com o avizinhar~se da As· 
sembléia Nacional Constituinte essas seqüelas possam 
ser sepultadas para sempre. No momento só o SUpremo 
Tribunal Federal, devidamente acionado, poderá restau~ 
rar o impêrio da Constituição e da Lei. 

Mas é preciso que o Poder competente para fazer a lei, 
que é o Poder Legislativo, nunca mais seja desacatado, 
como desta vez o foi de modo aviltante, e mais uma vez, 
pelo Poder Executivo, que se to~na insensível aos __ males 
que essas providências vão causar. E insensível ainda se 
torna mais, porque-e-stá anestesiado por um falso popu~ 
lismo, que quando ruir não será apenas danoso àqueles 
que pensam que esse populismo drapeja sobre seus no~ 
mes ou sobre suas cabeças, mas será nefasto e altamente 
perigoso para os supremos interesses da Pãtria brasileira. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONJ\L (Séção II) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

0 SR. JORGE KALUME (PDS -~AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que se veiculou a noticia da extinção 
das Polícias Militares do Brasil, verberei o fato junta
mente com outros colegas, manifestando meu repúdio a 
essa idéia esdrúxula, que certamente oculta interesse im
patriótico. 

Por que acabar com_~s-~olícias MiHta!es, quando elas 
representam a garantia de segurança da população, mor
mente tio púíodo difícil que o País atravessa com o cres
cimento da violência~ 

Ao invés de extingui-Ias deve~se aparelhá-las, dando
lhes melhores condições e maiores contingentes para po
derem corresponder à sua magnitude e eficácia, como 
força necessária e útil. 

"A Polícia Militar ê uma instituição fundamental na 
manutenção da ordem pública e no estabelecimento, en
tre os cidadãos, de uma confiança em que as regras. da 
sociedade serão obedecidas"_ Esta afirmação, do ed\t\P 
rial do Jornal de Brasília de 9 deste mês, tem o meu en· 
dosso. 

No Estado acreano, foi criada com o nome iniCial de 
Força Militar, posteriormente Polícia Militar e no gover~ 
no de Getúlio Vargas, em 1945, transformada em Guar
.da_ TerritorjaL Somente depois, com o Acre elevado a Es
tado retornou a Polícia Militar, que no passado distan
te, o~ mais recente, sempre foi voltada a bem servir, mui
tas vezes excedendo~se no cr.~mprimento da sua missão 
específica, construindo os primeiros campos de pouso e 
prédios públicos da capitaL 

E não é diferente a PoHcia Militar atual, que tem da~o 
contribuição valiosa em prol da comunidade acreana, 

Minha presença nesta -Tribun~- objetiva a defesa das 
Polícias Militares de todo o Brasil, pela sua manutenção, 
E pàr<i ratificar meu testemunho lerei, como hómena· 
gem para perpetuá-la nos Anais do Senado. _ 

C~_rta que o Major Holdernes Pereira Maia, remanes~ 
cente da PM do Acre, dirigiu, como registro histórico, ao 
Coronel Carlos Augusto. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• com muito 

prazer. 
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Jorge Kalume, 

quero me solidarizar com V. Ex~ no instante em que V. 
Ex• proflíga a inserção no antiprojeto da nova Consti~ 
tuição a extinção das Polícias Militares. Elas são,, pel~ 
tiadição histórica e constitucional brasileira competên~ 
cia dos Estados. 

No instante em que nós queremos restabelecer a Fede~ 
ração, e se sabe que os Estados têm o poder de polícia, 
como se poderia extinguir a Força Públíca que tem uma 
tradição em todos os nossos Estados, se ela tem de uma 
certa forma a violência, fruto talvez do ambiente cultu~ 
raLHá, no entanto, o seu trabalho denodado em defesa 
da ordem pública dos nossos Estados, e quase todas elas 
com marcas profundas nas evoluções estaduais que aba~ 
!aram o Brasil ao longo deste Século de sua Independên
cia... De modo que a minha solidariedade é à tese que V. 
Ex• defende, mantendo as Forças Públicas como compe~ 
tência dos Estados. reestruturadas, tanto a militar quan
to a civil, para que elas sejam uma força preventiva no 
combate aos delitos que ocorrem na nossa sociedade e 
que estão se avolumando a cada instante. Mas os proble~ 
mas não estão, realmente, na Força Pública, estão na so~ 
ciedade brasileira que estâ precisando de novos rumos. 
Receba, portanto, V. Ex• a minha solidariedade. 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Passos 
Pórto, estou agradecido a V. Ex• por essas palavras de 
solidariedade à tese que hoje estamos defendendo, e que 
tem sido defendida, também, por outros colegas durante 
os meses de maio e junho. Estou certo que V_ Ex•, que es~ 
tá disput~_ndo_u_m cargo para o Executivo no seu glorioso 
Estado, e quando lá chegar, sabe_râ aJnda muito mais 
proporcionar condições para que a polícia do seu Estado 
cumpra coni inaís eficácia a sua destinação. E mais uma 
vez~ registrO- os meuS agradecimentos. 

Lerei, neste momento, Sr. Presidente, carta dirigida ao 
Exm9 Sr. Coronel Carlos Augusto. Diz o misslvista: 

Em dando-i)ieno culnprimento a recomenaação verbal 
de_ V. Ex•, no sentido de lhe ser apresentado, em tempo 
hábil, um histórico geral da Polícia Militar do ex~ 
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Território Federal do Acre, assim virnos de fazê-lo, 
como se segue: 

De acordo com o Decreto-Lei Federal n9 7.360,-de 6 
de março de 1945, foi extinta no dia anterior, a Polícia 
Militar do ex-Território Federal do Acre. 

Embora extremamente comovente, a solenidade desse 
ato foi simples e, na sua simplicidade resumia~se a imen
sa tristeza dos seus componentes e do povo do Acre que 
aprendeu a enxergar na sua milícia a garantia dos seus 
I<J:res e de seus h<J:v_eres. 

Durante a leitura da "Ordem do Dia", raros eram a
queles que não deixavam ro~ar na face lágrimas de sau~ 
dade. Aqui muitos viveram e morreram na nobilitante 
tarefa do cumprimento do dever em prol do engrandeci
mento desta placilândia, como assim aconteceu aos s__ol~ 
dados Raimundo José de Lima que faleceu soterrado no 
barranco do rio Acre, quando retirava areia para a cons~ 
trução do nosso quartel à Praça Rodrigues Alves, e a 
João Faustino dos Santos, que também, de maneira la~ 
mentável, perdeu a sua preciosa vida no penoso trabalho 
de desobstrução do río Acre, distando poucas horas de 
Rio Branco, além daqueles que, em destacamentos como 
d~ _Abu-~lã, e Riozinho, perderam as suas preciosas exis~ 
tênClaS~ acometidos que o foram pela Malária, e pela 
terçã~rna1ígna. Aqui muitos aprenderam o verdadeiro 
significado do amor à Pátria. Aqui, muitos conheceram 
0 valor insubstituível da camaradagem e solidariedade 
humanas. 

Verdadeira escola de disciplina e civismO, a polícia do 
ex-Território Federal do Acre, sob grande emoção de to~ 
dos os presentes, através as palavras da sua "Ordem do 
Dia", se despedia dos seus construtores acenando-lhe3 
com: o histórico de um passado glorioso e cheio de exem~ 
pios nobilitantes. Nascida com o ex-Tertítõrio do Acre, 
deveria seguir com ele até a sua ampla autonomia, já que 
fora ela um dos mais decisivos fatores da sua regular e
volução material, moral e cívica. 

Mas, assim não coinpreenderam os legisladores. 
O -Acre guardará eternamente na lembrança de seus fi

lhos, a obra valiosa de sua milícia, e os exemplos patrió
ticOs de seuS excelentes componentes. 

Senhor coronel, -
Em linhas gerais passamos, agora, à Síntese Histórica 

da Policia Militar referente à sua vida, trajetória de bri~ 
lhantes exemplos, dignos de serem amplamente iniiia~ 
dos. 

Ecoavam ainda na gleba do legendário "Deserto O
riental", os rumores dos combates do Exército de Pláci
do-de Castro contra o da Bolívia. Tiros, gemidos, impre
cações, choques de armas, comandos ... tudo ecoava ain
da nos ouvidos acreanos, recordando aquelas lutas re~ 
centes que o Tratado de Petrópolis resolvera, em 17 de 
novembro de 1903. 

Estávamos no ano 1904. 
Aprovado pelo Congresso, o referido Tratado foi san

cionado em 25 de fevereiro daquele ano, em decreto que 
deu, também, uma organização provisória. ao Acre. Em 
abril seguinte, foi dada uma nova. organização provisória 
ao Acre. 

As tropas do nosso glorioso Exército Nacional, vindas 
para ocupar o Território do Acre, quando da Revolução 
Acreana, permaneceram guarnecendo esta região até 
março de 1908, quando foram substituídas por Compa~ 
nhias Regionais do Exército, uma em cada Departamen~ 
to. Extintas em 1916 as aludidas Companhias Regionais, 
foram sucedidas por quatro Companhias Regionais de 
Policia. uma para cada Departamento, que então jâ 
eram quatro ficando elas sediadas em Rio Branco, Cãpi~ 
tal do Acre; Sena Madureira; Capital do Alto Purus; 
Cruzeiro do Sul; Capital do Alto Juruá; e Seabi'a; hoje 
Tarauacá; Capital do Alto Tarauacã. 

Com a unifica_ção-da administração do Território do 
Acre, decretada em 19 de outubro de 1920, o seu primei
ro Governador, Dr. EpaminondasJácome, em resolução 
nl' 1 de l~' de janeiro de 1921, organizou, com os elemen~ 
tos das eXtintas Companhias Regionais de Polícia, a 
Força Policial do Território do Acre, que ficou sediada 
nesta cidade, que, desde então passou à Capital do Terri~ 
tórlo do Acre. Em 28 de dezembro de 1921 o Governo 
Territorial aprOvou o Regulamento Geral da Corpo~ 
raç_ão que, até àquele data se vinha regendo pelo das 
Companhias Regionais de Polícia. 

Em 18 de agosto de 1926, o Sr. Ministro da Guerra, 
em portaria, considerou a Força Policial do Território 
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do Acre, Força AuXiliar do Exército de" 1' linha, por cu
jos quadros se _deveriam harmo_nizar os nos~os~_e cujos 
Regulamentos de Instrução e Combate, deveríam ser a
dotados na corporação. ?o:rém, a defic~ência da dotação 
orçamentãria do território tlão permitiu a ·alualízação 
dos q~:~adros da corp?ração, que permaneceu -com-a-or• 
ganização anterio_rãtê ,1934. Em junho desse ano, aten
dendo a uma solicitação do Comando Geral, o Governo 
do TerritódO--deu-lhe nova organização. Assim, a corpo
ração passou a ser um B, C. tipo II, destarte, integrando
se na sua situação de Força Auxiliar do Exército de l ~ 
Linha. 

À proporção que os anos se passavam, melhoravam as 
condições dos membros da corporação: agora, era a con
cessão do montepio militar; mais tarde, o. abono provi
sório; depois a estabilidade dos oficiais e sargentos; d.e.
pois mais, a equiparação dos vencimentos ... e asSim; os 
Governos Federal e Territorial iam premiando a cons
tância e o trabalho fiel do soldado acreano. 

Dessa constância e desse trabalho, provas, iliuítas pro
vas estão espalhadas por todo o nosso Acre, de sua Capi
tal às cidades e vilas do interior, onde ciuer que tenha es
tado um soldado da PMTA. Foram eles que concorre
ram- e o concurso foi piíinordial- para a terraplana
gem da Praça Getúlio Vargas e Castro Alves, cOristrui;ão 
de Grupos Escolares, Palácio Rio Branco, Departamen
to de Saúde Pública, Mercado MuniciPill, Usina Elét_ri
ca, Penitenciária Evaristo de Morais, Campos de A
viação e seUs ·respectivos Angares, desobstrução do Rio 
Acre à altura do Seringal Extreminha, naquela época a 
única via de acesso às embarcações que transportavam 
mercadorias destinadas ao abastecimento do comércio 
desta Capital, c, quiça, de Xapuri e Brasiléia, 
estendendo-se ainda à Vila de Paraguassú, e respectivos 
SeringaiS~ ~ 

Orgulhosamente salientamos que, foram os abnegados 
soldados da Polícia Militar do Território d_o Acre, hoje 
Guardas TCiiítOi-fais que, com irrefutável denôdo, inicia
ram a exploração das Rotas Aéreas do nosso querido A
cre, e mantiveram o Serviço Aéreo Municipal; que orga
nizaram os Serviços de Produção Industrial e de Trans
porte; que trabalharam no penoso serviço de desmata
mento da floresta, destinado à momentosa construção de 
Estradas de Rodagens em todos os quadrantes do Acre, 
onde, até hoje, perfeitamente consciei1~izãdos do sagrado 
dever com a Pátria, prestam serviço nas nossas impor· 
tantes faixã.s fronteiriças. 

Vários foram ainda os peculiares encargos Por nós as
sumidos em meio a esfera administrativa do Acre, dentre 
os quais para gaudio nosso, poderíamos citar: 

Governador do "Território do Acre; 
Secretário de Estado, de Segurança, Interior e Justiça; 
Interventor no Setor do Contrôle de Petróleo e Deri-

vados; 
Secretário de Administração; 
Diretõr -de Segurança; 
Representante da SPEVEA; 
Delegado de Polícia na Capital e Interior; 
Delegado Especial do Governo em Cruzeiro do Sul; 
Delegado de Obras, nos Municípios; 
Assistente Militar da Governadoria; 
Tudo aquilo que vimos de citar, é sem a menor aresta 

de dúvida, um atestado flagrante e insofismáVel das qua
lidades essenciais que sempre ornaram- o carãter dos ab
negados elementos da nossa bem conceituada PMTA. 

Todavia, os dirigentes do País sentiram a necessidade 
de padronizar a organização dos Territórios deFrontei
ra e, em conseqüência,-o Território do Acre deveria dei
xar de ter Polícia Militar, que seria substituída por uma 
Guarda Territorial. Assim, por força do já- citado 
Decreto-lei n~' 7.360 era extinta aquela tradicional Polícia 
Militar e criada uma Guarda Territorial, com o aprovei
tamento obrigatórío--de todas as praças de pré e facultati
vamente, da oficialidade, garantidos todos os direitos e 
vantagens atribuídas aos militar-es, cuja garantia desses 
direítos era um prêmio bt:m merecido àquela Corpo
ração. 

De acordo, pois, com as garantias asseguradas aos O
ficiais, pelo citado decreto-lei que a extinguiu e criou a 
Guarda Territorial, optaram pela Polícia do Distrito Fe
deral, os seguintes Oficiais: Major João Donato de Oli
veira Filho; Capitães: Jaci Cardoso de Medeiros, José 
Valentia de Araújo, Francisco Conde Filho, Darcy"Fon
tenele de Castro e Milton Dias Moreira; Primeiros-
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Tenentes: Aydano de Oliveira Martins, Francisco Costa, 
Manoel de Souza, Djalma de Andrade Jacô, e Sidney 
Bourgnon; Segundos- Tenentes: Anazildo Bastos Ribei
ro, José Guilherme Springer, e Messias de Castro Fonte
nele. 

Nome dos Comandantes da Polícia Militar do Terri
tóriQ Federal do Acre (Consta de Demonstração cm ane-
xo- pág. 5) -

Nome dos Oficiais Remanescentes que Comandaram 
a Guarda Territorial: Majores Francisco Sobreira Caval
cante, Dário D'Anzicourt, Oscar de Arãújo NogUeJra; 
Hélio da Fonseca Dias, Tancredo Maia, Milton Braga 
Rôla, Alberto Fontenele de Castro, Holderness Pereira 
Maia, e Manoel Freire Brasil; e, por último, Capitão: E
lói Abud. Conclusão - deixamos de apresentar o Qua
dro do Comando exercido pelos Oficiais Remanescentes 
da PMT A, com a especificação de periodo de Comando, 
em face do primeiro Comandante da Polícia Militar do 
Acre, Major Edson Câmara de Drumond Alves, ter reti
rado da Çorporação o acervo concernente aos Assenta· 
mentes Funcionais de todos os integrantes daquela Cor
poração, transferindo-o para um galpão da EmpreSa Es
tadual CEACRE, em cujo abrigo, fcií o acerVo em epi· 
grafe, estupidamente destruído, isto em razão de, quan-
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O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JORGE KALUME --·Antes de concluir, que· 
ro ter a honra de ouvir o nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena - A honra é toda minha, nobrC 
Senador Jorge Kalume. Desejo apresentar a V. Ex!-, pela 
oportunidade e fecundidade do seu pronunciamento, ir
restrita e incondicional solidariedade. Não sei, Senador, 
que cérebro patogênico deve ter éoncebido essa idéia 
doentia de propor a extinção das Polícias Militares Esta
duais. A idéia em si, por-ela própria, é uma idéia que cor· 
rói, que destrói, porque não constrói, nobre Senador. As 
Polícias Militares estão intimamente_ relacionadas, há 
mais de um século, cõin as provfncias e, a seguir, com os 
Estados onde elas nas_cem, vivem e atuam. Em várias si· 
tuações de conflito interno em nosso País, no dobrar do 
séCll}o, por exemplo - eu lhe cito apenas um fato, para 
não ser extenuante- na Guerra dos Canudos, e quem o 
descreve é Euclides da Cunha no imortal. "Os sertões", 
que ele chamava d(:. "meu filho predileto", foram os Es
tados solicitados a encaminhar tropas de suas polícias 
para ajudarem a União Federal a restaurar a ordem de
corrente do conflito intestino. À I e II Guerras Mundiais 
acorreram às Polícias Militares Como forças subsidiárias 
do nosso Exército, e elas, tanto no passado como no pre
sente, nobre Senador, existem com uma dúplice função 
de caráter especialíssimo, Pi-imeiro, a de manterem a or· 
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do de sua remoção, ter sido jogado em um banheiro sani
tário~ Cncarregaildo-se a umidade e o excremento expos
tO nO pisO, da destruição quase total deste. 

Senhor Coronel Carlos Augusto 
Que o Eu e o coração emperdenido de quantos contri· 

buíram para a infelicidade palpável dos Remanescentes 
da PMTA e suas respectivas famílias, sejam lípsis litteris 
transformados pela renovação de suas mentes, pelo Po
der Superior que tudo rege e movimenta, e faz com que 
os botões desabrochem e as flores dêm seus frutos. E ain
da que, desanuviados tais _corações, sejam eles preenchi
dos pelo requintado amor que nunca se detém nalguma 
coisa desarrazoada, que não procura causar dano, dor, 
aflição, prejuízo ou desgraças a ninguém. 

Em sabendo ser V. Ex.~, Senhor Coronel Carlos Au
gusto, uma das estrelas de real grandeza que orna perfei
tamente a constelação de valores exponenciais que inte
gram a excelente gama do Orbe Militar, é que, data ve
nia, nos proporíamos a fazer sentiii que pelo muito que 
julgamos ter feito por este torrão -pátrio e, quiçá, pelo 
nosso Brasil -, nós Remanescentes da Polícia Militar, 
fosserrios, por quem de direito, Conduzidos ao pícaro de 
uma situação mais condizente e mais digna. 

Era o que se tinha a historiar e a informar. - Maj. 
Holdernes Pereira Maia~ Of. Remanescente da PM. 
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dem interna nos Estados, sob o comando supremo dos 
Governadores, e, segundo, de manterem a ordem dentro 
de uma comunidade confraternizada, da qual elas são o 
típico produto para a manutenção da ordem já mencio
nada. Então, como se pretender, Sr. Senador, a extinção 
das Polícias Militares? Quem irá manter a ordem nos Es
tados? Parece-me uma proposta anárquica, patogênica, 
como o disse no início deste aparte, e que só teria que 
merecei a_repulsa veemente de homc;ns que conhecem a 
intimidade das comunidades estaduais, os seres e em se
res do Estado, os seus teres e em teres, como ê o caso de 
um Senador do coturno de V. Ex', que tanto honra o Es
tado do Acre, a Amazônia e a Nação, aqui no Senado 
Federal. Espero, nobre Senador Jorge Kalume, que nós 
nos encontremos - e tenho fé em Deus que isto haverá. 
de acontecer - na Assembléia Nacional Constituinte 
que se avizinha, para que, juntos, e, mais precisament~, 
eu, sob a orientação lúcida e sábia de V. Ex', possa conti
nuar firmando essas posições, que são da maior impor· 
tância para a defesa de instituições nacionais e perma
nentes embora estaduais, como as Polícias Militares e, 
em co~seqOência, o Exército, a Marinha e a Aeronâuti· 
ca. Era este o aparte que desejava dar a V. Ex• Muito 
obrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Esse seu valioso depoi
mento veio corroborar a nossa defesa e a defesa feito por 
quase todos os Srs. Senadores, repudiando a idêia da ex-



Agosto de 1986 

tinção das Polícias Militares. Quem defendeu essa idéia 
da extinção das Polícías Mililares por certo devia ou 
deve abrigar interesses escuses, qUe não cotlvêm comen· 
Larmos neste momento, Mas estou certo de que, diante 
das nossas manifestações, essas idéias foram jogadas por 
terra. A V, Ex• que também foi generoso com este seu 
colega, eu registro, com prazer, o seu aparte, acompa
nhado dos meus agradecimentos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A Presidência 
convoca sessão conjunta, solene, a realizar-se amanhã, 
às IOhoras, no plenârio da Câmara dos Dl!putados, des
tinada a homenagear Sua Excelência o Senhor Júlío Ma· 
ria Sanguinetti, Presidente da República Oriental do 
Uruguai. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-.se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conseq(lência, as matêria da Ordem do Dia, todas 

em fase de votação, constituída do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 31/86; Projeto de Resolução n~' 35/86, ~equeri
mentos n~'s 97 e 160, de 1986, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão otdinária. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Voltamos à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAJ\HL HADDAD (PSB- RJ, Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- SL Pr"esidin
te e Srs. Senadores: 

Todos se recordam que lutei, quando se discutia o pro
jeto de lei sobre a propaganda eleitoral nesta Casa, pela 
aprovação de um artigo, fruto de uma emenda de minha 
autoria, que acabou sendo aprovado por unanimidade, 
proibindo, nos 60 diis-anteriOres ao pleíto, a propagan
da paga, patrocinada pela União, pelos Estados, pelas 
Prefeituras e, inclusive, pelas estatais. Por unanimida-de, 
esta Casa aprovoU aquela emenda. Posteriormente, dian
te do impasse criado pelos projetas aprovados pelo Sena
do e p-ela Câmara, houve um acordo de lideranças, no 
qual constava a nossa aprovação ao projeto da Câmara 
dos DcpUt:idos, com a inclusão da emenda de minha au
toria, aprovada por unanimidade pelo Plenário do sena
do. Surpreendentemente, a Câmara dos Deputados reti
rou, subtraiu uma emenda supressiva àquele artigo. 

Quero, neste momento, me congrã.tUfar com ç_ Tribu
nal Superior Eleiforaf,- que numa Resolução d~_ nl' 
12.924, 'de 8 de agosto do corrente ano, em que se trata 
de instruções sobre propaganda para as eleições de 15 de 
novembro de 1986, preceitua no seu art. 6~': 

""Art. 6~' Durante o período da campanha elei
toral (de 15 de agosto a 15 de novembro), ê vedado 
aos órgãos da Administração Pública direta ou indi
reta, federais, estaduais ou muniCipais, realizar 
qualquer tipo de propaganda paga, que se possa ca
racterizar como de natureza aleitoral, no rádio, na 
televisão, na imprensa eSciitâ oU por qualquer meio 
tambêm vedado aos Partidos Políticos ou candida
tos." 

Sr. Presidente, o douto Tribunal Superior Eleitoral 
aprovou a emenda de minha autoria, que foi retirada, 
dentro do acordo, na Câliúira dos Deputados, acrescen
do ainda mais um mês, já que a minha emenda fa~ava em 
sessenta dias anteriores ao pleito. Neste momento, eu me 
congratulo com os membros do Tribunal Superio~ Elei
toral, em nome da população brasileira, para evitar que 
o poder económico dos Estados, da União e dos M~nicf
pios possa ilaquear e induzir mal o eleitorado, _para que 
ele, no ano da Assembléia Nacional Constituinte, eleja 
representantes que não representem a sua vontade. 

Aproveito este momento tambêm, Sr. Presidente, para 
me congratular com o discurso do nobre Senador Fábio 
Lucena, que com grande lucidez, invocando artigo cons
titucional, mostrou a ilegalidade das modificações em ta
belas de Imposto de Renda, quando qualqper modifi
cação só poderia ser _colocada perante a 12opu~ação no 
ano imediato à sua aprovação pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, no discurso que fiz sexta-feira passada, 
usei um novo neologismo no nosso vernáculo que li na 
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Imprensa - não ê de minha autoria - de que o Plano 
Cruzado passa a ser chamado pela população brasileira 
de cruzágio; porque para qualquer artigo de primeira ne
cessidade a população brasileira, hoje, só consegue pa· 
gando um ágio por fora. E coloquei tambêm as minhas 
apreensões em' relação ao emprêstimo compulsório que 
declaro não ser um imposto, mas que pode ser enquadra
do como um imposto e, como tal, tambêm de acordo 
com a Constituição, não poderia ser cobrado no presente 
exercício. 

Deixei junto à Mesa e espero que neste esforço con
centrado possamos aprovar o requerimento de minha 
autoria, convocando S. Ex• o Ministro da Fazenda a 
comparecer ao Plenário do Senado Federal para pre~tar 
esclarecimentos a respeito do emprêstimo compulsórto e 
do percentual a ser aplicado na área social, já que em ne
nhuma Hnha do recente decreto-lei vemos a aplicação no 
campo social especificado. 

QUeria tambt!m, Sr, Presidente, neste momento, enca
minhar à Mesa projeto de lei que acrescenta parágrafo 
ao art. 67, da Consolidação das Leis do Trabalho, e que 
diz: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 O art. 67 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 111 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido de mais 
um parágrafo com a seguinte redação: 

.. "Art. 67. . ..... ~- ~-~-·· 
§, ,. • . . . • . • . .• '.'.' 
§ 29 Ressalvada a hipótese do parágrafo 

anterior, a remuneração devida pelo trabalho 
aos domingos será, sempre, em dobro." 

Art. 211 Fica renumerado para§ 19 o atual pará
grafo único do art. 67 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, 

Art. 311 Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

O trabalho em domingos deve ser remun~do 
em dobro ainda que seja determinado pela empresa 
outro dia de folga. O domingo ~ insubstituível na 
sua essência. 

-Há uma desigualdade para o operário que ê obri
gado a trabalhar nesse dia em que as demais pessoas 
estão de folga e descansam. 

Aquele que, pela natureza da atividade ou por 
outro motivo, é obrigado a trabalhar no domingq, 
às vezes at~ com habitualidade, nem pode reunir-se 
com a famílía. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO· LEI N• 5.452, 
DE I• DE MAIO DE 194J 

Aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 67. Será assegurado a todo empregado um 

descanso semanal de vinte e quatro horas consecuti
vas, o qual, salvo motivo de conveniência pública 
ou necessidade imperiosa do serviço, deverà coinci
dir com o domingo, no todo ou em parte. 

Parágrafo único. Nos serviços que exijam tra
balho aos domingos, com exceção quanto aos elen
cos teatrais, será estabelecida escala de revezamen
to, mensalmente organizada e constando de quadio 
sujeito à fiscalização. 

Sr. Presidente. 
No encaminhamento, na sessão de hoje, desse projeto 

acrescentando um parágrafo ao art. 67 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, esse dispositivo está incluído no 
capítulo que cogita da duração do trabalho, precisamen
te na seção [elatíva aos períodos de descanso. 

Não_ ígngro que a CLT, à, Çpoca de seu advento, 
constituiu~se numa conquista do trabalhador brasileiro. 
Sempre ouvi dos especialistas do setor que ela se rivaliza
va oom as mais avançadas legislações no campo do Di
reito Obreiro. 

Todavia, os tempos pas~am continuamente e as leis 
que se destinam a regular os fenômenos sociais precisa
mente adaptar-se às novas realidades. 

Houve umaépoca, não distante, em que muito se fala
va na edição de um novo código trabalhista e sei que ju-

Terça-feira 12 2643 

ristas da área realizavam estudos para esse fim. Mas es
ses anteprojetos patrocinados pelos governos são demo
rados. E muitas leis mesmo velhas vão prosseguindo na 
sua vigência, sem atender mais aos reclamados sociólo
gos dos dias correntes, 

Dai as mudanças propostas aqui e acolá no Parlamen
to. São os pontos mais necessários. Nos poucos meses 
que tenho a honra de pertencer a esta Casa, observei a 
freqüente preocupação dos Srs. Senadores com a legis
lação trabalhista. 

O setot do trabalho cresceu enormemente no País e o 
nosso trabalhador hú de ser visto como peça de vanguar
da do seu progresso, 

Assim Como a medicina evoluiu e as doenças não são 
combatidas como há quarenta anos, assim como a enge
nharia transformou-se e passou a adotar novos proces
sos e outras técnicas, as leis que regem o campo traba
lhista sobretudo hão de estar em consonância com as ne
cessidades da hora. 

O que estou pleiteando, na proposiçã·o- oferecida, ê a 
inserção de um parágrafo no sentido de determinar seja: 
feito em dobro o pagamento do trabalho realizado aos 
domingos. 

Muifas vezes, a empresa compensa o trabalho nesse 
dia com a folga em outro dia da semana. Mas, o Senado 
há de convir em que aí não ocorre uma verdadeira com
pensação. 

O domingo ~-dia tr(tdiciQnalmente de descanso, é dia 
da família. Todo_s_ o vivemos dessa maneira. Ora, se as
sim é quando o operário, por necessidade do serviço ou 
outro motivo que &eja, se vê obrigado a trabalhar no do
mingo, parece-me justo que a retribuição financeira seja 
maior. Se o trabalho é excepcional, que o seja também o 
pagamento e que o seja em dobro, por se tratar de dia de 
lazer, de descanso. 

Estou convencido de que a Casa apreciará, na oportu
nidade própria, esse projeto com toda a atenção e com a 
maior largueza de vistas. 

Eram essas as breves considerações que desejava dei
xar consignadas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Sena
dor Jamil Haddad enviou à Mesa projeto cuja trami
tação, de acordo com o disposto no art. 259 do Regimen
to Interno, deve ter início na Hora dO Expediente. 

A Proposíção serã anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Maller. 

O SI{. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

No mês de junho últímo, mais uma vez, o Jornal do 
Comércio, do Rio, fez realizar naquela cidade, uma 
mesa-redonda para discutir a problemática do ouro e pe
dras preciosas, O debate foi interessante e bastante calo
roso. 

Não se chegou a maiores conclusões, salvo aquela que 
o Governo deve levar mais a sêrio o assunto, bem como 
a Çonsti~tdção nova que se vai elaborar, traga no seu bo-

; ji;. algo que concerne à tributação, objetivando diminuir 
a"_evasão do ouro e do imposto devido. Eu, pessoalmen
te, defendo a tese que se deve municipalizar a cobrança 
do imposto e que o maior quinhão, portanto, deve ser do 
Município, em segundo lugar do Estado e finalmente o 
último terço para a União. 

Transcrevo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um resu
mo dos debates ocorridos naquela oportunidade e que 
poderão dar bons subsídios para os Poderes Públicos Fe
derais e de forma especial ao Ministério das Minas e 
Energia. 

MESA-REDONDA PEDE 
NORMAS PARA O OURO 

Coordenação Victor Zappi 
Texto final de Sérgio Costa 

Fotos de Adilson Vasconcellos 

A regulamentação do ouro com ativo financeiro, au
mentando a demanda interna e desestimulando o contra
bando, e o estabelecimento de uma política mineral, com 
o fortalecimento de órgãos como o Departamento Na
cional da Produção Mineral (DNPM) foram duas das 
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principais sugestões feitas pelos participantes da 56• 
Mesa·Redonda do Jornal do Commércio, que c,lebateu a 
questão da evasão de divisas em ouro e pedras preciosas 
e reuniu, entre outros parlameittares, reprêsentantes de 
geólogos, garimpeiros, do Banco Central e da Secretaria 
da Receita Federal. 

Participaram da mesa-redonda, realizada na Confede
ração Nacional da Indústria, os diretores do Jornal do 
Commércio, M. Gomes Maranhão e José Chamilete, o 
presidente do DNPM, José Belfort dos Santos Bastos; os 
Deputados Federais Carlos de Oliveira e Marcelo Cor
deiro (PMDB- BA), membros da Comissão de Minas e 
Energia da Câmara; o senador Gastão Müller, o Depu
tado Estadual Manoel Gabriel Siqueira --Guerreiro 
(PMDB- PA), o presidente da Associação Profissional 
dos Geólogos no Estado do Rio de Janeiro, Moysés Ben
tes; e o presidente do Sindicato NaCional dos Garimpei
ros, Roberto Athayde. 

Também estiveram presentes o presiden~ do Instituto 
Brasileiro de Mineração (lbram), Sérgio Jacques de Mo
raes; o diretor-técnico Paulo César Giúiriã.tl.es Brandão 
e o chefe do Departamento de Recursos Minerais; Dori
val Correia Bruni, ambos do Clube de Engenharia; o di
reter do Sindicato Nacional do Comêrcio Atacadista de 
Pedras Preciosas, Roberto Steinfeld; o diretor da Gold
mine, Nathan Blanche; e o chefe do setor de minerais da 
Cacex, Paulo César de Freitas Samico. 

Completaram a mesa-redonda o chefe do Departa
mento de Operações Internacionais, Emílio Garófalo, e 
o Chefe da Divisão Ouro, Isney Rodrigues, ambos do 
Banco Central; o coordenador de Atividades Especiais 
da Receita Federal, Aristóphanes Hollanda; o superin
tendente de Operações Diversas da Ca.ixa" Económica 
Federal, Zérlio da Fonseca Motta; o superintendente de 
Metais Nobres da Vale do Rio Doce, Domingos Drum
mond Torres; o economista Enio -Fraga Valadares, re
presentando o presidente da CNI, senador Albano Fran
co; e o geólogo td.ison Suzczynski, que atuou como mo
derador. 

Gomes Maranhão enfatizou que .. "mais hoje, mais 
amanhã, acredito, chegaremos a uma conclusão: os na
vios carregados de __ o_uro -na volta do desembarque em 
nossos portos das levas de escravos vindos da África
para a Europa, à frente Portugal, virão a significar pou
co com o futuro da nossa promissora mine"ração de ouro 
e outras riquezas do fundo de nossa terra". 
· O diretor do Jorn•l do Commércio, José Chamilete, 
em sua participação na mesa-redonda, considerou la
mentável que •. "transcorridos cinco séculos da descober
ta do Brasil, ainda não tenhamos sustado essa sangria, a 
evasão brutal das nossas riquezas, principalmente e as 
pedras preciosas e nosso ouro". Frisou que:, "dizíamos 
que os portugueses eram os culpados, por terem canali
zado, em séculos passados, nossas riquezas para enrique
cer a Europa", indagandQ. "e agora, que nós, brasilerios, 
somos os donos do Pafs, por que esses desfalques em mi
nerais preciosos"? 

Jos~ Chamilete lembrou que .. basta dizer que a única 
vez que o Brasil é citado em "O Capital" de Karl MiuX, é 
a respeito da evasão do ouro. Em certa pãgina ele diz que 
o ouro trazido para a Europa, após a descoberta do Bra
sil, foi de tal maneira -que desequilibrou a balança mun
dial. Marx não citou isso de graça", frisoU, enfatizando 
que o Brasil deveria observar o que ocorre com os gran
des produtores de ouro do mundo. 

De acordo dom o Diretor do Jornal do Commercio, a 
África do Sul, maior produtora de ourO do mundo Oci
dental, é também responsãvel pela produção de 80% dos 
diamarites do ocidente; a União Soviética, -tiuribéin com 
uma enorme produção de ouro, utiliza suas reservas para 
pagar importações de cereais e outros gêneros. "Resol
vem o problema dessa maneira, mas o ouro é guardado e 
creio que ninguém o retira. Então, é um exemplo que nós 
ternos", salientou. 

José Chamilete acrescentou que, "lamentavelmente, 
em nosso País essa evasão não é só do ouro. As nossas 
fronteiras eS"tão abei'tas para tudo, entãO é uma questão 
do nosso Governo, nosso patriofisino, concentrar-se 
numa maneira de impedir a saída desse OurO. E, feliz
mente vocês estão fazendo essa apreciação, discutindo 
aqui o assunto, e nosso jornal vai fazei tudo para levar 
mais uma vez ao conhecimento das autoridades, através 
de suas pãgín-as-, ó que se discutir aquí; 6 quesea:e6ater e 
o resultado que se indicar". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Diretor do Jornal do Commercio, Manoel Gomes 
Maranhão, abriu os trabalhos da mesa-redonda, agrade
cendo ao comparecimento dos particfpantes e fazendo 
referência especial à cooperação da Confederação Na
cional da lndústria1 ''pelo acolhimento que dá a iniciati
va desta natureza, sobretudo pela maneira compreensiva 
e altamente positiva de parte de seu presidente, o emi
nente Senador Albano Franco, que, em face de outros 
compromissos, justificou sua ausência a esWI. reunião que 
o Jornal do Commercio vem fazendo através de sua longa 
existência". 

Gomes Maranhão afirmou que neste século e meio de 
existência do Jornal do Commercio, "o Brasil mudou 
muito, ora através de caminho certo, ora através de ca
minho errado". Citou o fato de que, no caso do petróleo, 
houve época em que "técnicos_ de_ nome no cartaz e espe
cialistas na área espichavam os olhos por cima do nariz, 
afirmando de pés juntos ser inútil pesquisar, prospectar 
petróleo aqui, pois no setor éramos uns pobretões", e 
hoje o País tem uma produção de milhares de barris 
diários. 

O Diretor referiu-se, ainda, a Carajás- "cruzando de 
avião a região amazónica, fomos descobrir no meio da 
floresta virgem uma serra imensa cujo cocuruto era care
ca e estranho. Que mistério seria esse? Para lá correram 
os técnicos, o que constataram? Nada mais, nada menos 
que uma montanha de ferro, muito aproximado da pure
za. Fato raro, senão único, no mundo", afirmou, acres
centando, também, as importantes jazidas de ouro ~ pe
dras preciosas que o País explora atualmente, no terri
tório. 

"Fico contente em ver ftgurando na pauta de debates 
elementos os mais categorizados, os mais autorizados 
para o trato de assunto tão importante, Cada qual com a 
sua opinião, a sua crítica, o seu louvor, a sua condenação 
no apreciar do problema. Aqui, ouso dizer, o ponto de 
vista dos debatedores é absolutamente livre: o Jornal do 
Commercio é o espelho do que se vai discutir. A opinião 
pública que, através dos expedidos e dos documentos ex
postos, proclama a verdade apurada", frisou. 

DNPM estima as reservas 
eiit 50 mil toneladas 

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Pro~ 
dução Mineral (DNPM), José Belfort dos Santos Bastos, 
representando o Ministro das Minas e Energia, Aurelia
no Chaves, afirmou ser o problema do ouro e das pedras 
preciosas no Brasil "um problema bastante complexo: 
acho que quem entende muito, ainda entende pouco" 
Explicou que o País pouco sabe a respeito das reservas 
de ouro, pois nunca houve uma dedicação exclusiva -
nem pelo DNPM, nem pelo·empresariado- para que se 
quantificar essas reservas, mas que a idéia da potenciali
dade brasileira é fácil. 

José Belfort dos Santos Bastos estimou as reservas de 
ouro no Brasil em cerca de 5Q mil toneladas, acrescen
tando que a produção primária de ouro em minas vem 
evoluindo já há algum tempo, pássando de seis toneladas 
em 83 para 8,3 toneladas em 85. Porém, revelou ter ocor~ 
rido um decréscimo substancial no garimpo, cuja partici
pação diminuiu de 47,4 toneladas em 83 para apenas 
2 I, 7 toneladas no ano passado, número que deverá de
terminar também a produção garimpeira de 86. 

"Os motivos para esta redução silo muitos, alguns bas
tante palpáveis: _condições meteorológicas, condições sa
zonais na Amazónia, a maior região produtora do País. 
Mas também o decréscimo dessa produção se dá em 
função da existência de milhares de canais de comerciali
zação", explicou. Disse que, partindo de um número de 
400 mil garimpeiros na lavra de ouro, cada um produzin
do uma quantidade de pelo menos um grama por dia, a 
produção anual no garimpo chegaria as 140 toneladas 
anuais, no mínimo. 

O Diretor-Geral do DNPM disse também que o con
gelamento dos preços de comercialização do ouro, com o 
Plano de Estabilização Económica, também veio incenti
var a evasão, embora também considere como fator o 
método ainda rudimentar da garimpagem, que leva aper
da de atê 60%. Frisou que, das regiões garimpeíras de 
ouro do País, apenas Serra Pelada registrou crescimento 
em 85, e mesmo assim de apenas 4%, enquanto Alta Flo
resta (MT), por exemplo, teve queda de produção de 
42%: 

Agosto de I 986 

José Belfort dos Santos Bastos revelou que os investi
mentos visando ao aumento da produção do ouro devem 
situar-se em USS 650 milhões de 84 a 90, que levariam a 
uma produção nas minas de 29,7 toneladas de ouro em 
89. Para 86- prosseguiu- o País espera uma produção 
mineira de 12 toneladas de ouro; para 87, de 18,3 tonela
das; e para 88, de 25,6 toneladas, "em um aumehto de 
produção- bastante substancial", enfatizou. 

Pará o Diretor-Geral do DNPM, chegou o momento 
do garimpeiro ter o direito de aposentadoria, "ter o di
reito ao INPS, e seus filhos terem direito à educação, re
conhecer as áreas onde ele deve operar", por entender 
que isto poderia evitar as invasões de minas e dar mais 
garantia para os investimentos no setor. "A empresa ga
rirnpeira também existe, estã presente no processo de 
produção e merece e deve ser reconhecida como uma em~ 
presa de fato e ter seus direitos e deveres garantidos", 
acrescentou o Diretor-Geral. 

Com relação as gemas, disse que também com elas 
registra-se os problemas de evasão devido aos milhares 
de canais de comercialização, dificultando uma fiscali
zação efetiva, a despeito de algumas medidas do GOver
no, como a redução do Imposto Único sobre Minerais 
(IUM) de to para 1%. Ele citou também a Instrução 
Normativa 11.121, estabelecendo a exportação de artefa
tos de ouro e gemas mediante pagamento com ouro físi
co. 

José Belfort dos Santos Bastos acrescentou ter havido 
uma melhoria significativa no quadro das exportações 
lapidadas, em detrimento das gemas brutas, devido à re
dução do Imposto de Rc:nda. "Creio que estes pontos 
apresentados aqui jã seriam suficientes para um debate 
muito extenso. Os dados eu possuo, e se houver necessi
dade posso informar", finalizou o Diretor-Geral do 
DNPM e representante do Ministério das Minas e Ener
gia na mesa-redonda. 

Engenheiro pensa no resguardo 
da soberania do Pais 

O diretor-técnico do Clube de Engenharia, Paulo Cê-
sar Guimarães Brandão, frisou que a entidade tem de
monstradQ. "uma tradição de luta e debate em torno das 
grandes questões nacionais, que vem desde a luta pela 
implantação do monopólio estatal do petróleo pela PE
TROBRÃS". Para ele, portanto, a questão da evasão de 
divisas com o ouro e pedras preciosas também é aborda
da pelo Clube de Engenharia~. "que tem uma posição 
muito nítida e cristalina em relação à defesa da sobera
nia, à valorização da tecnologia, dos nossos engenhei· 
ros". 

Ele observou qu~. "quando se fala que o Governo deve 
participar da lavra, da produção, da pesquisa, nos parece 
que o DNPM tem um papel de relevo nesse processo. E 
nós temos visto neste País as grandes empresas estatais, 
dependendo da situação, sempre vítimas de uma onda 
contra sua atuação. E elas têm sido, por razões inclusive 
políticas, que lhes escapam às vezes de suas próprias ad
ministrações, vítimas de equívocos", disse. 

Para Paulo César Guimarães Brandão, a questão da 
evasão de divisas de ouro e pedras preciosas passa pela 
necessidade de o País contar com um DNPM forte.,. "que 
possa realmente cumprir o seu papel de órgão fiscaliza
dor". Ele entende, ainda, qtte o órgão deve ter verbas su
ficientes para poder execultar uma política de preser
vação de seus quadros técnicos, com profissionais bem 
remunerados, para que o DNPM poss~ "cumprir o seu 
papel e não realmente ser um espectador, diante de uma 
delegação que lhe é dada por Ieí mas que também lhe são 
cassados os mecanismos". 

Então, a sugestão do Clube de Engenharia é muito 
nessa direção, porque assim como nós vemos que outras 
empresas estatais têm sofrido uma carga constante de se
to"i'es -da sociedade, com uma incompreensão do papel, 
estratégico que elas desempenham no País, queremos 
alertar para isso e colocar o Clube à disposição, para 
prosseguir eSse debate", afirmou. Disse, firializando, que 
o Pais deveria tomar medidas paralelas, como reestudar 
a paridade do ouro. 

Geólogo quer ouro sob o controle 
do Governo do Brasil 

Para o presidente da Associação Profissional dos 
Geólogos no Estado do Rio de Janeiro, Moysés Bentes, 
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evasão de divisas em ouro e pedras preciosas decorr~ "de 
uma poHtica economica-financeira implantada neste 
País em relação a esses minerais", acrescentando que, 
além da evasão através do contrabando., "temos também 
uma evasão de divisas legaHzada". Ele concordou com a 
necessidade de reforço da fiscalização e policiamento, 
mas acredita quç, "os contrabandistas também vão aper
feiçoar seus métodos". 

Moysés Sentes explicou que, internacionalmente, as 
margens do comércio de ouro nunca ultrapassam a casa 
de 1,5%. "e aqui na origem do ouro nós temos um Impos
to Único sobre Mineraís de i%, miJ.is-0,5% -de FINSO
CIAL e mais 0,75 de Pis-Pasep. São 2,25%. Quer dizer, 
com a paridade do ouro aqui, em US$ 200 por onça
troy, e no mercado internacional a USS 340, ti mB.is essa 
taxação que excede à margem de um com~rcio honesto 
com o ouro, o estimulo ao contrabando está aberto". 

"A questão dos preços e impostos, então, tem de ser 
olhada com muita atenção, quando se tratar da evasão. 
ilegal de ouro. Isso me pa_rece uma coisa simples, uma 
coisa que depende muito _de decisão política e muito de 
legislação económico-financeira. Agora, a questão da 
evasão legalizada do_ ouro, é que já foi usado como paga~ 
menta da dívida externa, e ê também manipulado atra-
vés da entrega, pelo Governo Federal ___ para empresas 
multinacionais, de minas de ouro desCobertaS com o di
nheiro do povo brasileiro", enfatizou. 

O Presidente da Associação Profissional dos Geólogi~ 
cos afirmou que, de 1955 até 1964, as reservas brasíleiras 
de ouro oscilaram em torno de 250 a 300 toneladas, oU 
entre 8 e 9 milhões de onças.troy •. "e estes dados, é preci
so que se diga foram tirados do Interna tio na] Estatística 
Book e do Boletim Mensal do Banco Central do Brasil". 
Acrescentou que a partir de 1964 começou a interrtacio
nalização das reservas brasileiras, caindo para 81 tonela
das naquele ano, contra 253 toneladas em 63. 

Moysés Bentes defendeu a instituição de uma política 
nacional de minerais estratégicos, revelando existir em 
tramitação, na Câmara Federal, um projeto do Deputa
d_o Marcos Lima que tem alguns pontos de convergência 
com o que defende a Coordenação Nacional dos Geólo
go~ .. "Temos de debater isso mais profundamente, e, nes
se contexto de minerais estratégicos, declarar imediata
mente o ouro como mineral estratégico, com um contro
le muito maior por parte do Governo, presente na pes~ 
quisa e na lavra", disse. 

O Presidente da Associação Profissional dos Geólogos 
ao final disse que .. "resumindo, temos dois aspectos: eva
são legal, contrabando, tratar de preços e impostos e, na
turalmente, daquele capítulo que nunca deve se deixar de 
lado,_ da fiscalização e policiamento. E na evasão legali
zada: ouro é minCfal estratégico, o GoVerno deve estar 
presente na pesquisa, na lavra e no controle. E o ouro
aqui produzido deve ter preço de paridade internacional 
e ser classificado como resefva inonetâria. 

Sen~dor reclama partilha da 
renda com os municípios 

O senador Gastão MUller, do PMDB de Mato Grosso 
e vice-lider no Senado, por sua vez, inicioU sua parfid
pação na mesa-redonda, revelando ter estado recente
mente em Alta Floresta, tendo conhecimento de que o 
município, apesar de sua enorme produção de ouro, 
"não recebe 100 rêis, como se dizia antigamente, porque 
toda a tributação é federal". Mas acrescentou ser preciso 
t<lmbém melhorar a fiscalizaç_ão com pessoal do próprio 
municfpio, por entender que uma equipe de fiscais do 
Rio ou São Paulo não desejaria sediar-se em Alta Flores~ 
ta. 

Revelou, também, que o secretário municipal de Fi
nanças de um município vizinho a Alla Floresta, chama
do Juína, lhe informou estarem _saindo_ grandes quanti
dades de ouro e diamante daquela cidade, mas a admi
nistração municipal recebeu apenas Cz$ 64 por tudo. 
"Tem de se tomar uma medida política e do Governo, de 
redistribuir a arrecadação do produto das minerações, 
indagando porque não ser o município o maior benefi-
ciado, se é, na sua área que estão as riquezas minerais". 

O senador narrou também outra informação que rece
beu recentemente;_ .. o secretârio_de Indústria e Comércio 
de Mato Grosso, meu amigo Dr. Valdon Varjão, afir
mou que e_u poderia dizer, na mesa-redonda, que 90% do 
ouro que sai do território mato-grossense não paga ne-
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nhum imposto, e- que quanto aos diamantes chega-se a 
quase \00%, porque os capangueiros compram nos fins 
de semana nessas cidades garimpeiras, como Nortelân
dia, Alto Paraguai, Paranatinga, Arenápolis, Alta Flo
resta e por aí vai",. "Declaram só uma pequena quantia, 
para fins de dar satisfação ao Governo Federal", frisou. 

Gastão MUller disse ter conhecido em Juína um ga~ 
rimpo e a grande figura do comprador e que comprou: 
carro do último tipo, casa das melhores da cidade. Não 
paga imposto nenhum, de modo que a minha preocu~ 
pação, em meus discursos no Senado, foi para alertar 
sobre isso. Tem de se modificar a legislação", disse, suge-
ríndo uma distribuição de tributos - 50% para o mu~ 
nicípio, 25% para o Estado e 25% para a Uniãq, "para 
que houvesse de fato uma fiscalização". 

"Na região amazónica existem pistas com aqueles há~ 
heis pilotos, muitas vezes sem nenhuma diplomação, ne
nhum curso de aviação, porém hábeis pilotos que nasce~ 
ram com a vocação, e que descem naquelas pequenas 
pistas no meio da floresta, e saem dali cheios, carregados 
de ouro e diamantes e não acontece nada. Vão para as 
Guianas porque eles não têm capacidade de voar de Alta 
Floresta ao Uruguai. Então, eles vão para as Guianas, 
para a Venezuela ali para aqueles países, na fronteira 
com o norte do Brasil", afirmou. 

O senador Gastão Müller enfatizou que;, .. lâ a pro~ 
dução é vendida e o Brasil, o município, o Estado, a 
Nação brasileira não levam nada. A fiscallzaçào não pre
cisa ser policialesca, porque é antipática, mas sim, fiscali~ 
zação municipal, para que de todo produto daquele mu~ 
nicípio seja cobrado o imposto que deverâ ter uma gran~ 
de parte municipal". 

Deputado defende prioridade 
para empresa minerar 

Já o Deputado f:ederal Carlos de Oliveira, Vice~ 
Presidente da C<? missão de Minas e Energia da Câmara, 
revelou'que a Vale do Rio Doce, tendo detectado diver
sas minas de ouro, está inibida de explorá-las devido ao 
medo de invasão-por parte_de garimpeiros,, '"Em Itabira 
extraímos ouro em pequena quantidade do próprio mi
nêrio de ferro, maS em Carajás o teor ê tão grande que a 
maior preocupação da Vale é estar triãndo e separando o 
minério que deve mandar para o estrangeiro. Porém, 
norma_] mente teme a invasão de garimpeiros", disse. 

Carlos de Oliveira frisou não defender a exploração 
apenas por parte do Estado,. "Acho que devemos dire~ 
clonar a exploração de ouro e gemas preciosas no País 
QOr empresa~ estatais ou privadas, mas por empresa. A 
garimpagem não_ tem quem controle. Ela, inclusive, é 
predatória. Aquele problema de Serra Pelada, que tam
bém pertence à Vale do Rio Doce: ela foi obrigada a ce
der, em vista de fato consumado, e ali o desperdício é 
grande". 

O Deputado enfatizou que os dois grandes produtores 
mundiais, África do Sul e União Soviética, têm muito 
mais facilitado o controle da evasã_o de ouro e pedras 
preciosas, justamente porque _ness~ dois países não exis
te-a garimpagem,, "lnexistindo a garimpagem, é muito 
fácil o controle da evasão. É o primeiro passo. Nós ainda 
levamos muito cm conta o lado demagógico", disse, fri
sando que em Serra Pelad~ "a exploração foi de tal ma
neira predatória que ê até difícil recuperar o que está per~ 
dido lá naqueles cascalhos", 

Quanto ao proble-ma do custo do ouro, o parlamentar 
enfatizou ser necessária a separação da exploração sub
terrânea de ouro da de ~u aberto ... "porque a diferença~ 
muito grande". Acrescentou que a Vale do Rio Doce de
senvolveu também .. um processo reduzidíssimo da ex
ploração do ouro, que é a da lixiviação", mas afirmando 
que somente na Ba[:tia a estatal tem o único lugar com 
reais_ seguranças de exploração em todo o País. 

O V ice-Presidente da Comissão de Minas e Energia da 
Câmara Federal disse acreditar, inclusive, que a previsão 
de produção de ouro feita pelo DNPM, de_29 toneladas 
até o final da década, deve se referir justamente à explo
ração na Bahia, por parte da Vale do Rio Doce, que, se
gundo ele, espera tirar cerca de seís toneladas até 88. Re
velou que há na Câmara um Grupo de Mineração, 
recêtn-criado para debater o assunto, e finalizou entafi
zando que. "se toda a exploração de ouro no País fosse 
por empresa, estatal ou não, não teríamos a evasão". 
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Receita Discorda de Cálculo 
Sobre Volume da Evasão 

O coordenador de atividades especiais da Receita Fe
deral, Aristóphanes Ho)landa, em sua exposição, assegu
rou que o órgão está procurando obter recursos do Te
souro Nacional, e qw;, "a visão da Receita Federal sobre 
a problemática do ouro e sobre as soluções que eventual
mente devam ser aplicadas é formada por todos os as
pectos que foram abordados nesta mesa·redonda; é com 
essa visão ·que a Secretaria se debruça sobre o problema, 
em busca das possivels soluções que possam ser sugeri
das". 

"Mas dentro dessa linha de posição, apenas, para in
formar que todos esses aspectos são levados em conside
ração quando nós estudamos o problema, eu quero me 
ater, apenas, a aspectos da competência da Secretariã da 
Receita Federal. Isso, naturalmente, sem prejulzo de al
guma intervençã.o que eu possa fazer sobre outros aspec
tos que tenham sido abordados durante a mesa-redonda, 
como estudioso da matéria e curioso em outros ramos", 
enfatizou. 

Aristóphanes_ Hollanda disse que, tratando dos aspec
tos de competência da Secretaria da Receita Federal, 
"nós teríamos em primeiro lugar que verificar que, antes 
de uma abordagem, talvez se conceituar o que se enten
de, ou o que se está entendendo, por evasão do ouro no 
atual contexto". Frisou que, em primeiro lugar, questio
nava os _dados _citados sobre evasão de ouro; 
considerando-os monumentais, e dizendo desejar que os 
órgãos técnicos que tratam do assunto pudessem explici
tar a metodologia de cálculo. 

O coordenador da Receita Federal afirmou qm;, "de 
concreto, o que nós temos é que houve um decréscimo da 
pmdução de ouro na região amazónica, do ouro de ga
rimpo, de 26%, de 84 para 85. A causa ou causas disso já 
foram abordadas de maneira muito simples pelo diretor~ 
geral do DNPM, que são dificuldades de produção, etc. 
Mas eu gostaria de ter elementos mais completos para 
arriscar alguma coisa, alguma previsão ou cálculo, que 
chegasse às dimensões reais do problema". 

'""Acho que isso deve ser ponderado com muita caute
la, porque apesar do problema não ser obviamente um 
simples problema de fiscalização, um dos órgãos encar
regados fica, naturalmente, exposto a críticas por se de
frontar com montante tão elevado de evasão e nada fa
zer. E eu passo a questionar, também, os dados de expor
taçà.o de outros países que têm surgido ai e que foram 
abordados aqui. Quem trabalhou com comércio exte
rior, em área aduaneira, sabe perfeitamente que existem 
no comércio internacional as chamadas operações trian~ 
guiares", advertiu. 

De acordo com Aristóphanes Hollanda, nas operações 
triangulares, determinadas mercadorias entram num 
país sob a alegação de que não são procedentes de outro, 
quando na realidade elas se originam ou procedem de 
outros países,_ "Então, estatísticas apontando 30 tonela
das de ouro brasileiro entrando nos Estados Unidos de
vem s.er analisadas com muita cautela, primeiro pela fa
cilídade de ocorrência desse tipo de triangulação", expli
cou. 

O coordenador de atividades especiais da Secretaria 
da Receita Federal relatou que órgão desenvolve um 
projeto de fiscalização, controlando a extração e a co
mercialização do ouro, chamado Projeto Ouro. Infor
niou que o Projeto Ouro se desenvolve nas áreas de ga
rimpo e para lá são enviadas, mensalmente, equipes de 
trabalho- os grupos de tarefa fiscal- para áreas de ga
rimpo como Serra Pelada, Alta Floresta, Peixoto de Aze
vedo. 

'"Temos resultados bem preciosos de fiscalização na 
área de Peixoto e até de Alta Floresta, com apreensões 
significativas_, e deixo de me referir aqui em razão de sigi
lo fiscal. Essas equipes de fiscalização se deslocam e per
manecem nos !Qcais de garimpo por um período que, 
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logo depois, num período imediatamente subSequente, 
são substituídas por outro grupo. E. um programa per
manente, e que se desdobra desde o planejamento da 
ação fiscal. Falo de identificação de fluxos de comerciali
zação e em área de comercialização do metal", explicou. 

O Projeto Ouro, de acordo com Aristóphanes Hollan
da,. "mobiliza muito mais do que 30 pessoas» .. , .. DeiXO de 
citar os núme-r-os- também em razão do sigífõ--Que deve 
imperar nessa área, mas lhes asseguro que envolve muito 
mais pessoas, auditOres e fiscais do ieSOUi-õ NaciOnal, 
funcionários de outras categorias menores do que vem 
sendo referido aí. Essa ação fiscal não se desenvolve ape
nas junto aos guichês da Cãixa Económica Federal". 
Acrescentou que a fiscalizaçãO inclui o conhecimento e 
repressão aos compradores irregulares. 

O coordenador da Receita Federal sugeriu que, bus
cando um maior esclarecimento na área do Congresso 
Nacional, seria proveito-s-o--ele mesmo fazer" uma expo
sição ou travar debate com os deputados que-OOinPõein a 
CPI da Mineração,, .. Não recebemos, ainda, qualquer 
convite no sentido de comparecer àquela coniiSsào e de
talhar esse tipo de exposição, proporcionando aos se
nhores deputados a visão que a Secretaria tem do proble
ma", enfatizou. 

Aristóphanes HoUanda dise, ainda, que a Receita Fe
deral tem a posição de que o tratamento tributário hoje 
aplicado ao ouro contén;t "uma certa inadequação". Fri
sou referir-s~."a carga resultante das Contribuições, os 
gravames chamados_ contribuições ao PIS e a contri
buição do Finsocial. Realmente, a Receita Federaf en
tende que a carga, no que se refere a essas contribuições, 
afeta o segmento ouro muito mais do que outros seg
mentos. E, portanto, é do ponto de vista que essa carga 
deve ser diminuída". 

De acordo com o_c_oordenador de atividades especiais, 
enquanto os números sobre pessoas empregadas no ga
rimpo vão de 400 mil a um milhão, na Receita Federal 
estão registradas como declarantes garimpeiros apenas 
mil pessoas. Ele enfatizou ser necessária uma reforma_do 
Código de Mineração, explicando que muitàs 'das nosSas 
ações estarão cercadas se essa mudança não for feita, já 
que a legislação tributária e administrativa são atréladas 
ao Código". 

Correcão - Ao noticiar a- i-eali:Zação da 56'· Mesa
Redonda, o Jornal do Commercio inforinou que o rePre
sentante da Receita Federal, Aristóphanes Hollanda, ha
via concordaao, durante os -deb"aies, com 0 senador Gas
tão MUller, quando _este afirmava existirem aj:Jenas 30 
funcionários encarregados da fiscalizaçãO do -ComérCio 
de minerais em toda a Amazônia. Na verdade, Hollanda 
contestou o Senador. 

BC tem plano para 
acabar contrabando de gema e mineral 

O .CHEFE DO pepartamento de Operações Interna
'cional do Banco Central, Emílio Garófalo, iniciou sua 
pcrrticipação ãfirmando qu~. "é com alegria que.Confirrilo 
a esta ilustre mesa-redonda que já teve início a cirurgia 
para extirpar no Brasil o contrabando de gemas, jóias e 
outros artefatos de 'ouro e pedras, sem se trocar um úni
co tiro, mas com adoção de medidas corajosas _e crillti
vas, e, em breve, esperamos dizer o mesmo para o ouro". 
Ele referia-se a Resolução I .121, do Conselho_Mon!!tâdo 
Nacional. 

De acordo _com Emílio Garófalo, as exportações dejo
. ias e gemas ·dora varife estão sendo pagas em ouro, pelo 
Banco Cenfrãl.,. "quer dizer, ao invés de receber cruzados 
pela exportação legalmente cursada, o exportador recebe 
ouro, na medida dos dólares afetivamente ingressados. 
Vendido_dentro_do _Brasil, no mercado legal, este ouro 
garante ao exportador uma receita em cruzados equiva
lente àquela que seria obtida pelo contrabandísta, que 
antes imperava nesse mercado, uma vez que o c_ontra
bando gerava dólares negociados no paralelo". 

Ele explica que a segunda característica itnpoi'tante 
desse programa é que o ouro entregue ao exportador, em 
pagamento das jóias exportadas,. "não configura mero 
subterfúgio para se pagar cruzados extras ao exportador, 
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mas visa a sustentar o equilíbrio do mercado livre. Ora, 
sabemos que o ouro é o atívo que melhor substitui o 
dólar: ao elidirmos o contrabando de gemas e jóias, esta
mos subtraindo do mercado paralelo uma de suas princi
pais fontes de abastecimento", enfatizou. 

• H Note-se que o Banco Central, em termos finais, reali
za uma simples troca de ativo, no caso do dólar por ou
ro, sem acréscimo de reserva, evidentemente. Mas sem 
qualquer despesa extra. O BC começa com um dólar em 
ouro e termina com um dólar em moeda e não se altera. 
Evidentemente, o banco pode recomprar parcela desse 

-ouro, mas quando estiver seguro de não afetar o merca
do", acrescentou o chefe do Departamento de Operações 
Internacionais do BC. 
"--- EmHio Garófalo frisou que outra grande vantagem 
propiciada pelo sistema ê que o setor de gemas, jóias e 
demais artefatos contemplados no programa tem con
dições plenas de crescer e, principalmente, de emergir da 
clandestinidad~. "onde se obrigou a caminhar por um 
longo tempo". Explicou que a resolução foi motivada 
pelo fato de o Brasil ter se colocado há muito na lista dos 
principais produtores de gemas e jóias, sem que isto fosse 
contabilizado no País, devido às vantagens relativas_com 
o contrabando, devido à estrutura cambial para essas ex
portações. 

De acordo com o chefe de Departamento do BC, as 
atividades industriais relativas aos mercados de jóias e 
gemas sofreram forte contração nos últimos anos*. "pois 
a dualidade cambial vinha prejudicando a criação de em
pregos e a expansão legal do setor". Explicou que pri
meiro buscou-se dar condições para que fabricantes de 

-jóias e lapidadores de gemas pudessem ampliar suas 
plantas e contratar pessoal, saindo da clandestinidade, e 
depois criou-se um canal de comercialização capaz de re
ceber o que antes era desencaminhado. 
.. "O plano em questão, maturado por longos anos, foi 

Jongamente testado, em sua essência, com o mercado, 
por isso não for surpresa a sua ampla aceitação pelos se
tores envolvidos. Integralmente publicado no mês passa
do, o programa começa agora a decolar, vencendo difi
culdades burocráticas comuns a to"doS os Processos no
vos. Até o momento realizamos umas dez liquidações en
volvendo aproximadamente 150 quilos de ouro", reve
lou. 

Emílio G:irófalo.,acre,scentpu que esses 150 quilos de 
ouro entregues ao mercado foram em função de _expor
tações em torno deUS$ 1,6 milhão,. "Isso é só o inlcio. 
Entendemos que esses números traduzem simples testes 
de mercado, por empresas que preferem experimentar o 
sistema com pequenos montantes. Mas, ao que percebe~ 
mos, o principal efeito vem se medindo na contratação 
excessiva de mão-de~obra e aquisição de máquina·s e 
equipamentos, o que com certeza representará expor
tações reais nos próximos meses", disse. 

Para ele, o problema do ouro trata-se de um assunto 
muito mais complexo,, .. de vez que a inter-retação do 
ouro e do mercado paralelo de câmbio é muito forte:; po
rém, o Banco Central está procurando não assumir uma 
atitude de avestruz, e s"im enCarar de frente esse proble
ma do paralelo", advertiu. Acrescentou, ainda, que~ ... o 
País convive com uma dualidade cambial e o setor turis~ 
mo não estava sendo totalmente p~ejudicado por isso, 
enquanto o setor de gemas e jói51S. Mas o ouro tarribém 
está sendo afetado por isso". 
,. "O Banco Central, o Tesouro NaciQnal, o Governo 

poderiam adqtiirír grandes ·quantidades de ouro, redU
zindo a evasão, provavelmente. No entanto, ensinou-nos 
a experiência real, vivida em 82 e 83, que ao adquirirmos 
mais de 30 toneladas_ de_ ouro no País, essa compra ma
ciça nos joga numa espiral ascendente nas cotações do 
paralelo, e a conseqUência disso é que acabamos devol
vendo ao mercado paralelo tudo o que dele retiramos, 
via fraude cambial", frisou. 

De acordo com o chefe do Departamento de Ope
rações Internacionais do BC., "quando jogamos o paiale
lo em taxas ascendentes, há um estímUlo à fraude cam
bial, e o que se cobrou de reserva pela compra de ouro 
acaba se perdendo, seja pelo subfaturamento das expor
tações, seja pelo subfatura:mento de importações. Mas é 
evidente que nem por isso vamos desistir de buscar uma 
solução. Só que temos de tomar medidas completas, am
plas, porque o ouro é um bem mineral, mas a ligação 
dele com o mercado de câmbio é muito forte." 
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Emílio Garófalo enfatizou quç, "estamos trabalhando 
agora pela criação de um mercado forte, capaz de absor
ver a produção nacional. E, mais que isso, usar este ouro 
produzido no Brasil em substituição aos dólares que se 
adquire no paralelo". Disse que uma das medidas em es
tudo é uma moeda de ouro, configurando-o definitiva
mente como ativo financeiro, ao invés de mercadoria, o 
que o isentaria de imposto e lhe daria definitivamente a 
característica de ativo substituto do dólar. 

CEF preconiza a paridade de 
pre1,;0 contra descaminho 

O Superintendente de Operações Diversas da Caixa 
Econômica Federal, Zélia da Fonseca Motta, por sua 
vez~ iniciou sua exposição afii'mando ter OUviao de ou
tros participantes da mesa-redonda que o grande proble
ma da evasã.o seria o preço praticado internamente. Fri
-sou que, como esclareceu o representante do Banco Cen
tral, Emílio Garófalo, "quem comprá ouro para o Te
souro Nacional é o Banco Central; apenas, mediante um 
convênio, o Banco Central se utiliza da Caixa Económi
ca Federal, dada a sua capilaridade de agências". 

Zélia da Fonseca Motta revelou que a CEF possui 
hoje 30 postos de compra de ouro ... "A Caixa vai ao cam
po, va:i" ao--garimpo, e ela sujeita seus empregados aos 
mesmos malefícios e perigos que os garimpeiros. Nós va
mos a Alta Floresta, a Peixoto de Azevedo, também su
jeitos a maleita e outras doenças mais. Tanto é que temos 
um programa de prevenção e mantemos o pessoal nor
malmente nesses postos por um período curto de 30 dias 
e revezamos essas turmas, com vacinações e tudo", disse. 

De acordo com o superintendente da CEF. "é c-omum 
se ·v-er na imPrensa ou se ouvir até de pessoas que são do 
setor Ihirtei'al que tudo de ruim que acontece no proble
ma dri-cOinpra de- ouro, ou no cam de pedras preciosas, a 
culpa é da Caixa Econômica Federal. A Caix-a só pratica 
preços "determinados pelo Banco Central do Brasil, e eu 
entendo que esse preço o BC estabeleça, obviamente, 
obedecendo a uma política de expansão de base mone
tária e tudo o_ mais". 

Zélia da Fonseca Motta enfatizou que a Caíxa Econó
mica Federal é apenas um agente comprador.;. "entramos 
comprando por conta e ordem do Banco Central, e na 
forlnação de empregados procurando dar uma formação 
técnica, a fim de que esses novos avaliadores possam 
realmente praticar bem a funcão". Para ele, não seriam 
"30 ou mil agentes da Polícia Federal que poderiam evi
tar esses descaminhos. Parece que teríamos uma dimi
nuição substancial desses descaminhos se pudéssemos 
praticar um preço de mercado. ::-.Ião haveria um inceriti
vo ao descaminho. ~ a nossa posição" afirmou. 

CPI entende que veio-s 
auríferos silo estratégicos 

Em sua exposição o Deputado Marcelo Cordeiro 
(PMDB-BA), membro da Comiss~o de Minas e Energia 
da Câmara Federal e relator da Comissão Parlamentar 
de Iricjtlérito que investiga a produção e comercíafização 
dos recursos minerais considerados estratégicos, afirmou 
que o Pais tem a necessidade de defenir com clareza, e a 
_pa!tir de que parâmetros, o que considera como recursos 
minerajs_estratégicos. Acrescentou que a CPI, após um 
longo debate, incluiu o ouro como recurso mineral estra
t~gic(l, do ponto de vista brasileiro. 

Marcilo Cordeiro explicou que, como relator da C PI, 
colecionou .. "unl acervo extremamente significativo e 
atualizado de informações e investigações a -respeito da 
realidade da política aurífera nacional". Frisou que, ape
sar do_ Brasil possuir uma tradição aurífera c:jue vem dos 
tempos coloniais, poderia dizer que somente nos últimos 
15 ou 20 anos, ou talvez até menos, é que nos debruça
mos diante de um problema concreto de grande magni
tude e extensão". 

O Deputado disse que a produção de ouro no Brasil 
hoje se divide_entre apenas duas empresas: a Anglo Ame
rican, multinacioil.al, proprietária da mais tradicional e 
profunda das minas brasileiras, a Morro Velho, e a Vale 
do Rio Doce, através de uma subsidiária, a Docegeo 
com a mina de Araci (BA),. "O resto seriam jazimentos 
de_ menor importância, do ponto de vista de sua dimen
são e de sua cubagem geológica", explicou o parlamen
tar~ 
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Marcelo Cordeiro citou também a "febre amazónica", 
que considera a grande expansão da economia aurífera, 
através da ati v idade garimpeira ou empresarial, no Nor
te do País. Para ele, esse fato recente provou que para ex
plorar uma riqueza mineral de tamanha importância 
para o desenvolvimento económico do País, o Governo 
brasileiro ao longo dos anos, tratou essa questão com 
um desprezo, com um desinteresse e com uma incompe
tência extremamente salientes e gritantes", acrescentan
do qu~ "não se pode dizer que houve uma política aurífe
ra". 

De acordo com o Deputado, não se pode examinar o 
problema da evasão do ouro sem examinar o sistema de 
produção aurífera, .. porque a evasão ~ uma ponta, que 
eu diria o final, de todo o processo". Explicou que a eva
são não se d~. "simplesmente porque a cupidez do con
trabandista o estimula a realizar esta ação antipatriótica, 
e nem porque seja impossível simplesmente por meios 
policiais e ftscatizatórios coibir um processo de evasão. 
Se dá a evasão porque ela é' o resultado, o produto, a de
monstração final de um processo caótico de organizaçãO 
do sistema de exploração do ouro". 

Marcelo Cordeiro enfatiza que esse processo caótico 
verifica-se não só da parte do garimpo, mas também "do 
ponto de vista da forma desordenada, desarticulada com 
que se dá a intervenção empresarial no espaço amazôni~ 
co". Acrescentou que, vendo com frcqüência regular a 
discussão empresa versus garimpo, ... transparece a qual
quer um menos avisado que o ouro nacional pertence a 
garimpeiros ou empresârios, quando nem a um, nem a 
outro pertence: por definição constitucional, pertence ao 
patrimônio do nosso País e de nosso povo". 

O parlamentar defendeu uma profunda reforma no 
sistema de garimpagem na Amazônia, porqu~ "como es
tá não pode continuar: é a eXpressão da fraqueza, da co
nivência criminosa, da desatenção e da incompetência 
dos Governos, que passaram por esse País, ao longo des
ses últimos 20 anos". Disse que não se pode deixar de de
fender o garimpeiro, mas criticou os sistema:;; ''completa
mente estranhos ao modelo garimpeiro tradicional". 

Para Marcelo Cordeiro, é fundamental que se estabe
leça o que chama dt\. "pacto político da produÇãO -âo 
ouro no Brasil", como forma de sanar as deformações. 
Caso contrário, previu que;_ "as questões se agravarão_, os 
problemas sociais se multiplicarão e as soluções se torna
rão ainda mais longínquas e difíceis". 

Guerreiro afirma que só lei 
pode organizar garimpo 

Jâ o deputado estadual Manoel Gabriel Siqueira 
Guerreiro, do PMDB-PA e que também é geólogo, disse 
que em primeiro lugar deveria ser analisado o porquê da 
evasão do ouro no garimpo, "porque ouro não tem ne
nhuma evasão, pelo que eu saiba, na empresa organiza
da". Segundo ele;. "o garimpo na Amazônia surgiu corria 
uma alternativa ao frac:isso das pollticas de ocupação da 
região. É uma válvula de escape que surgiu na medida 
em que fracassaram os projetas do tipo Transarn_a:Zônica, 
os projetas particulares e oficiais do Incra e de -compa
nhias privadas". 

,, "Na realidade, o sul do Pará, o norte de Mato Grosso 
e Rondônia vivem uma situação desespeiadora, em que 
uma grande parcela de pessoas marginalizadas no pro
cesso produtivo, marginais da economia brasileira, foi 
jogada numa ilusão, eu diria, de encontrar o paraíso. As
sistimos, por exemplo, a garimpos antigoS, que hoje n1Ui
tos desses garimpeiros descobriram agora, mas isso nãO é 
verdade. Garimpos onde trabalhei, fazendo levantamen
tos geográficos, não tinham invasão de garimpeiros e de 
repente foram tomados por quatro, cinco mil homens", 
afirmou. 

O parlamentar disse que o problema todo refere-se ao 
fato do garimpo ser uma atividade produtiva.,, "objetiva
mente presente, porêm completamente desestruturada, 
caótica, desordenada; não adianta fiscalização, não 
adianta nada controlar uma coisa completamente desor
denada". Para ele,_, "o que existe na Amazônia é uma 
terrível exploração de uma massa miserável tristemente 
jogada nos garimpos por meia dúzia de empresários de 
garimpos, que se locupletam do processo". 

Manoel Grabriel Siqúeíiã G-uerreiro, prosseguindo; 
disse não acreditar -na fiscalização sem primeiro se dar· 
uma ordenação à questão garimpeira,, "porque hoje os 

~,garimpeiros são muito bem defendidos; em todo cinto 
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existem pessoas interessadíssimas em defender os garim
peiros, mas não há pessoas interessadas em ordenar a 
ati v idade garimpeira de uma forma legal, de uma forma 
pelo menos sadia. E o garimpeiro não tem mesmo nada, 
não tem vínculo empregatfcio". 
•• 

41 Então, eu Qão sei como defender o miserável sem 
combater a miséria, a estrutura que gera a miséria. Acho 
que nós temos de rever completamente a posição do ga
rimpo, criando legislação, e os órgãos específicos têm de 
dar estruturação, definir o empresário para que-ele possa 
se interessar, para que se possa colocar a questão do ga
rimpo numa outra perspectiva, numa perspectiva or8aní
zada, de tal forma que possa ser fiscalizada", disse, enfa
tizando ser necessária uma imediata política do ouro 
para a Amazônia. 

Para o parlamentar, essa política deve ter três fases: a 
curto prazo, criar programas alternativos para absorver 
grande parte da mão-de-obra ociosa; depois, criar um 
programa de pesquisa do ouro ---;, .. mas uma pesquisa 
séria, real, coerente, muito bem tratada para que a médio 
prazo Se possa conhecer melhor as reservas" -, e a lon
go prazo definir qual a política de produção de ouro que 
sé deseja para a região Amazónica·,- estabelecendo-se a 
forma de exploração. 

De acordo com o deputado paraense, o municípiO de 
ltaituba produz cerca de 20 toneladas de ouro por ano e 
não tem infra-estrutura nenhuma, pois de cada tonelada 
ficam apenas 700 gramas para a cidade,_ "Fiscalização 
não funciona. Quem sabe que Itaituba tem 400 teco
tecos, pista de pouso por todos os lados, com três pousas 
por minuto em um aeroporto que ê controlado pelo olho 
do avia~or?", in~agou, defendendo que os municípios 
produtores sejam mais beneficiados com a tributação in
cidente sobre o ouro. 

Manoel Gabriel Si queira Guerreiro calculou que o ga
rimpo, na Amazônia, produza cerca de 70 toneladas por 
ano. "em uma estimativa minha, que pode até -estar total
mente errada, mas que é de alguém com uma razoável 
experiência de técnico que conviveu e que convive hoje 
com a região dentro de uma perspectiva política, depois 
de conviver tecnicamente com o problema". Ele calculou 
que, atualmente, cerca de 35 toneladas de ouro estão sen
do evadidas da Amazónia. 

Sindicalista quer metal como 
parte de reserva técnica 

Em sua participação na mesa-redonda do Jornal do 
Commércio, o diretor do Sindicato Nacional do Comér
cio Atacadista de Pedras_ Preci_ma,s_, Roberto_steinfeld, 
indagou se a evasão de gemas e ouro não seria resultado 
"da. deturpação da lei de mercado pela interferência do' 
Estado",. "Será que todo empresário ê bandido, sonega
dor, contrabandista? Se formos, sugiro que todos nós, 
inClusive ilustres figuras como o Sr. Ministro Dflson Fu
naro, como o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, geradpr 
de meio milhão de empregos di retas, e tantos outros, se
jamos todos presos." 

Roberto Steinfeld considerou a Resolução n"' 1.121 
como. "a vitória da moralização, o primeiro passo para 
acabar com a evasão de gemas". Ele, exemplificando, 
disse que s_e um indiano chegasse a uma área garimpeira 
e avaliasse determinada gema em_US$ 100, of~recia o 
correspondente em cruzados Cz$ 20 -, que passaVa a 
se~ o valor da gema; porêm se o empresário nacional fos
se à mesma ârea, teria de pagar o mesmo preço, mas só. 
poderia exportar a pedra ao preço do câmbio oficial, ou 
seja, Cz$ 13. 
. "O que não acontecia-efetiv:unente era que esse india

no comprava, ia embora e não aparecia em lugar ne
nhum. Hoje, esse setor privado tem condições de concor
~r com o- índianõ, porque vai poder exportar oficial
mente, não vai fazer contrabando. Então, vai poder pa
gar ao garimpeiro um pouco mais do que o indiano, para 
depois lapida.ç, gerar riqueza, empregos e em seguida ex
portar", salientou o empresário. 

Pira- ele,_ "ê impOssível controlar o incontrolável: não 
adiantam dez milhõi!.s de helicópteros, que não vão fisca
lizar, pois o Brasil é grande demais e a gema ê pequena 
demais. A única forma de voç:ê fis&llizar é através do se
tor privado, ê ·a Camargo Correa querendo comprar, 
porque o Governo agora deu condições". Disse, ainda, 
ser necessária a presença da Secretaria da Receita Fede
ral no m_omento da comercialização de gemash, "seja 
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como o indiano, seja como o empresário nacional", es
clareceu. 

Roberto Steinfeld sugeriu, ainda, que uma parte dos 
impostos recolhidos das indústrias de lapidaçãO voltasse 
para os Estados Unidos, onde elas estão sediadas: "Acho 
essa forma correta, não necessariamente taxar na ori
gem, porque aí vai incentivar o descaminho: o que deve 
fazer é pegar depois a riqueza gerada pelo Imposto de 
Renda, pelos impostos indiretos de mão-de-obra._ Por
que quando esse dinheiro vai para Arenópolis esse ga
rimpeiro compra um carro, uma televisão, e iss_o_ gera o 
ICM e é riqueza para o Estado". 

"Tenho convicção, hoje, de que agora, com a 1.121, as 
empresas estão se acostumando. A capacidade produtiva 
brasileira está totalmente atrofiada, porque são anos 
com uma política errada. Empresas grandes não entra
ram na mineração, porque o que iam fazer com a merca
doria1 Não queriam contrabandear, não tinham para 
quem vender. E da mesma forma, o setor de lapidação: 
como ia lapidar se não tinha para quem vender? Agora 
tudo vai recomeçar, estão começando os investimentos, 
estão sendo montadas as lapidações", enfatizou. 

Ele previu que dentro de alguns anos o Pais terá uma 
receita de aproximadamente US$ 500 milhões com as ex
portações de gemas, "e isso é mesmo a verdadeira mora
lização do setor, vai terminar com a evasão, não precisa
mos de política, só precisamos das leis de mercado, que 
agora-teinos pela Resolução n'r' I. 121. Já o caso do ouro é 
um pouquinho diferente", afirmou o diretor do Sindica
to Nacional do Comércio Atacadista de Pedras Precio
sas. 

Roberto Steinfeld entende ser o problema do ouro 
"simples, pois não há bastante procura interna, porque a 
oferta é maior do que a demanda. O que nós temos de fa
zer é incentivar a demanda. E eu lhes pergunto: como é 
passivei que um fundo de pensão não tenha ouro na sua 
carteira? Como é possível que uma seguradora não tenha 
parte das suas reservas técnicas em ouro? O ouro é o 
maior lastro. Mas a legislação é antiquada, considera o 
ouro uma mercadoria", disse. 

Para a Goldmine, o problema maior 
é na comercialização 

O diretor da Goldmine, Nathan Blanche, afirmou que 
o problema da evasão de ouro no Brasil não estâ na par
te de produção, "está na ponta de comercialização". Ele 
explicou que "se temos uma demanda inelâstica desses 
metais, dessa riqueza nacional, tem de haver um proble
ma, porque em qualquer lugar do mundo, no Panamá, 
nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode ir e comprar 
ouro, pode investir em ouro, e os sindicatos, os fundos 
de pensão na Inglaterra têm 30% de ouro". 

"Eu pergunto: se uma empresa compra ouro, onde ela 
configura no seu balanço, aqui no Brasil? Como um Cer
tificãdo' de Depósitos Bancário, como uma ação? Não, 
como mercadoria. Se compra por Cz$ I mil, vende por 
Cz$ 1 mil, tem de pagar 100% sobre esse Cz$ que com
prou. Então, o investidor de __ ouro no Brasil, pela falta de 
demanda no Brasil, está na ponta da comercialização, 
Vai investir em ouro quem quer segurança em dólar, 
porque ele é correlativo: mas no "caixa dois", porque no 
"Caixa um" ele _ê ilegal", disse. 

Nathan Blanche disse compreender o fato de estimati
vas apontarem cerca de um milhão dy pessoas no garim
po, enquanto apenas mil estão registradas nessa ati vida
de, na Re_ceita Federal. Explicou que, como é um ativo 
financeiro nessas regiões de garimpo, o ouro é rapida
mente transferido dos garimpeiros para outras pessoas 
que lhes prestam serviços ou lhes vendem gêneros, como 
os comerciantes, donos de farmácias e outros: "Ouro é 
mesmo ativo financeiro no campo, é moeda", enfatizou 
o empresário. 

O diretor da Goldmine acrescentou também que "essa 
ftgura romântica do g<irimpeiro já não existe mais", afir
mando que "agora são miniempresas mineradoras_, O ga
rimpeiro que veio trabalhar com a batéia hoje está se 
concentrando em locais onde a produção passa de meio 
grama por metro cúbico, ou, como se fala em Poconé, no 
Mato Grosso, um grama por lombeira. A população de 
Poconé, seiS anos atrás, era de dois mil habitantes; hoje, 
acho que está em torno de 50 mil". 

"A indústria da fome os jogou para o garimpo; não vi
vem de um salário faminto numa frente de trabalho, Il)as.-
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um trabalho orgulhoso, onde ele não é einpregado, ele é 
um :.mtônomo, recebe por produção e no fim de semana 
faz duas a _três gramas, que é mais do que um salário 
mínimo. Então, ele está contribuindo_ para o ICM atra
vés de televisores, comida. Não adianta. Agora, a Reso
lução n'? 1.12 l está fazendo com que as peças que iam 
brutas para Alemanha, Japão, Israel e fndia sejam lapi
dadas no Brasil, gerando emprego da ordem de 70%", a-
firmou. -

Para o diretor da Goldmine, muitos querem se pro
nunciar sobre ouro, .. mas antes de se decidir falem com 
quem está no campo, com quem está vivendo, c_om quem 
convive com isso. Porque as decisões de asfalto são peri
gosas. Eu sei que tem vontade por causa do descaminho 
do ouro, mas diante do descaminho do café isso é zero". 
EnfatiLou que, quando o garimpeiro não tem como se 
normalizar, ele recorre mesmo ao contrabando. 

Nathan Blanche, abordando o choque social no ga
rimpo, disse ter ínformaçõeS, fornecidas por Ui'ifõr"gãó" o-
ficial, de que 90% da área aurtfera da Amazônia legal es
tariam em mãos de apenas seis mineradoras, através de 
50 subsidiárias. Ele acrescentou que sua empresa, a 
Goldmine, comprou !,5 tonelada de ouro no garimpo, 
no ano passado. 

Athayde explica que garimpagem 
é um meio de ,·ida 

"A ativ-idade garimpeira somente existe porque existe 
a pobreza:, existe o homem do campo, existe a miséria 
nas zonas rurais do País. Assim como os lavradores 
plantam para se alimentar, grande contingente da classe 
garimpeira procura gemas, ouro e outros minerais exala
mente com o objetivo imediato de se alimentar .. , afir
mou o presidente do Sindicato Nacional dos Garimpei
ros, Roberto Athayde, ao iniciar sua exposição na mesa
redonda do Jornal do Commercio, para -quem muitos en
caram o garimpo como fenômeno que poucos paíseS a
presentam. 

Roberto Athayde disse ser necessário basicamente que 
exista a vontade política por parte do Governo da Nova 
República, "inclusive repetidas vezes o nosso presidente, 
Dr. José Sarney, já colocou a necessidade de resgatar 
uma dívida social muito grande nos últimos governos, 
principalmente os governos da revolução, de se resgatar 
da sociedade brasileim uma grande dívida social", enfa
tizou o líder sindical do garimpo. 

"Esta dívida soei!!, pelo que posso entender, está sen
do cobrada a cada dia, através do pessoal que reivindi
cou reforma agráríã;-ãtravés dos garimpeíros que reque
rem áreas de livre garimpagem através até desses garimR 
peiros, não respaldados pelo Sindicato Nacional dos GaR 
rimpeiros, mas que invadem áreas de mineração na re
giã·o amazónica. Isso, para nós, significa uma reivindi
cação forte de uma grande parcela da sociedade,_ que 
quer efetivamente participar do produto mineral, ter 
condições de igualdade de exploração e participar dessa 
produção do País", disse. 

De acordo com Robt:rto Athayde, o Governo Federal 
deve ter uma vontade política de convOcar os setores en
volvidos na mineração "e que se coloquem realmente al
gumas coisas que possam levar o povo brasileiro, a classe 
garimpeira, as empresas de mineração a urna convivên
cia pacífica e ordeira. Caso isso não ocorra, teremos 
sempre o contrabando, a clandestinidade, os desvios do 
nosso património min-eral, constante", advertiu. 

"A Polícia Federal sem estrutura, o DNPM com defi
ciência de verba para marcar presença nessas regiões. 
Porque a verdade é que aquilo que ninguém guardou, 
não existe. E só vai el(.istir se quem encontrar for flagraR 
do ou ent~o tiver interesse em registrar. Isso vale tanto 
para o garimpeiro quanto para a empresa. Se a empresa 
também tirou e não quiser registrar, ela tem seus meca
nismos. Isso existe no comércio, na garimpagem e em 
qualquer meio. Não havendo fiscalização, o DNPM não 
estando no poder, sem a Polícia Federal e a Receita Fe
deral nas áreas de garimpagem, visitando as empresas, 
estaremos jogando conversa fora." 

lbram quer áreas sob reserva 
para os garimpeiros 

Por sua vez, o presidente do Instituto Brasileiro de Mi~ 
ncraçào (lbram), Sérgio Jacques de Moraes, preferiu ini
ciar sua exposição abordando o assunto do garimpo, 
"que é_ momentoso e tem preocupado muito as empresas 
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de mineração. Muito mais. por causa dos próprios garim~ 
peiros que. na verdade, são explorados por empresários 
ilegais e clandestinos, do que propriamente pela eventual 
ameaça que essa atividade pode representar para a in
dústria da mineração organizada", enfatizou. 

O que acontece é que verifica-se que a empresa de mi
neração, o que foi confirmado pelo Deputado Carlos 0-
livt:ira ao comentar a atividade mineradora na Uniào So
viética e África do Sul, mantém uma atívidade consisten
te, SlL'>tcntada, ordenada e socialmente sadia, através de 
um investimento, planejadamente di rígido, com o fito de 
fiXar o homem e sua família,,sadiamente, no local onde a 
natureza colocou aquele bem mineral", afirmou. 

Sergio Ja..:ques de Moraes entende que "a partir do 
momento em que realmente se organize toda a produção 
mineral brasileira ter-se-á a sustentação e a evasão, exce
to aquela marginal mencionada pelo Dr. Moysés Sentes, 
que existirá sempre". Frisou que "a empre..<>a de mine
ração não é c_ontra ·o garimpo, ela é contra a exploração 
que se faz nos garimpos. A empresa de mineração não é 
contra a extração de ouro. A empresa de mineração não 
consegue comiver com a desordem, com a ilega1idade, 
com as invasões e com outros a tos ilegais". 

O presidente do Ibram frisou que a legislação, "'"assim 
como contempla e garante os direitos às empresas de mi
neração, também contempla e garante os direitos dos ga
rimpeiros. O garimpeiro existe na lei, é por ela reconheci R 
do e, portanto, tem meios de conviver com ela. A ativi
dade clandestina, ilegal, a invasão, a predação, essa sim, 
é que devemos combater, organizando reservas t;arim
peiras, que a lei cria, e existem diversas". 
~Sêigio Jacques de Moraes citou, como reservas garimR 

peiras, as de Alta Floresta, Sinope e PeixOto de Azevedo, 
"organizando ali toda a atividade do garimpeiro legíti
mo para livrã-lo dos exploradores que, com as suas fro
tas de aviões e com o seu comércio ilegal e clandestino, 
causam essa evasão de-impoStOs. Esse é o combaate que 
tem de ser feito", salientou. 

Vale propõe mais incenth·o para 
a empresa mineradora 

O superintendente de metais nobres da Companhia 
Vale do Rio Doce, Domingos Drummond Torres, por 
sua vez, enfatizou que a empresa nunca esteve contra o 
garimpeiro: "Somos contra, sim, o problema da explo
ração do garimpeiro. Isso aí é questão de ser brasileiro, 
independente de firma. Acredito que qualquer cidadão e 
qualquer legislador, no caso são os senadores e deputa
dos, não podem esquecer essa massa enorme de garim
peiros que existe no País. Isso tem de ser levado em_con
ta, e muito bem pesado na balança". 

Para Domingos Drummond Torres, "agora, existe um 
campo para a atividade d<l empresa e um campo para a 
atividade do garimpeiro. t: perfeitamente compatlvel. 
Estamos tentando, no Sul do Parã, fazer uma espécie de 
uma simbiose na região". Disse concordar com questões 
como a indisciplina do garimpo, a necessidade de mu
danças na legislação e que se crie justamente a coexistên
cia pacílica entre empresa de mineração "e o garimPeiro 
ordenado e organizado". 

"Gostaria de falar também na outra ponta, de quem 
investe com capital de risco na pe..~quisa geológica e, de
pois, na implementação de um projeto. Isto denianda 
tempo, dinheiro e muito esforço. O Brasil foi, ano passa
do, o quarto produtor mundial de ouro. Este ano, deve 
cair para o sétimo lugar. E se conseguir continuar nesse 
ritmo, chegaremos, no final da década, ao 101' ou ao 2cr.> 
lugar", acrescentou o superintendente da Vale do Rio 
Doce. 

Ele considerou poucos os investimentos no Brasil, em 
termos empresariais;, '"'O que se temê a Vale do Rio Do
ce, começando agora praticamente. Começamos no ano 
passado, de fato, a ser uma ârea de negócio na Vale. Vo
cê tem a Anglo-Americana com a Bozario Simonsen, na 
Morro Velho. Você tem a Gencor, em São Bento, a 
RTZ, em Paracatu, a Paranapanema e alguns projetas. 
De fato, ou você tem uma estatal, a Vale do Rio Doce,_e 
multinacionais, contra as quais não sou contra, pois o 
Brasil precisa de capftal estrangeiro e tem lugar para 
todo mundo". 

Domingos Drummond Torres vê necessidade de 
incentivar-se os empresãrios nacionais á entrarem na aH
vidade de mineração. Para ele,, "o que se investiU no 
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páreo, nos últimos anos, em termos de ouro, foi um in
vestimento politiqueiro e que elegeu o deputado Sebas
tião Curió. Serra Pelada extrapolou para o resto do País. 
E se criou essa situação mais ou menos de confronto. 
Mas é um confronto que você facilmente, com um diálo
go, pode chegar a bom termo", disse, referindo-se aos 
problemas entre empresas e garimpeiros. 
. "Temos no Brasil o problema do descaminho do ouro, 

talyez um proble_!na um pouco cultural, estrutural e fi
nancf!ir_o também, O ouro ativo financeiro é no garimpo, 
mas o garimpeiro desapareceu hoje, virou mini empre
sário e nessa hora ele é contabilizado nos mil, ele empre
gando os 400 mil sem nenhum encargo social e trabalhisR 
ta", afirmou, frisando qu~. "uma empresa paga tudo isto 
e muito mais. Você tem uma função social também". 

O superintendente da Vale do Rio Doce revelou que 
um projeto de ouro, de pequeno porte, atualmente sendo 
montado na Bahia, vai gerar, somente nos primeiros 
anos, emprego direto para mil pessoas, e outros mil em
pregos indiretos,. "Isto vai ser uma massa, tranqUilamen
te, no interior da Bahia, de 15 a 20 mil pessoas, porque as 
faml1ias são numerosas. Então, são 15 a 20 mil pessoas 
que vão girar em torno daquele projeto de pequeno por
te", acrescentou. 

Quanto ao descaminho do ouro, Domingos Drum
mond Torres disse que o que de fato e realmente ocorre 
no Brasil é que a produção do metal está caindo,, '"'"A proR 
duçào de empresas, industrial", explicou,,"cresceu 13% 
de 83 a 84; e de 84 para 85 apeilas 7%. Este ano, com o 
aumento da produção da Morro Velho, deve dar uns 
20%. Doze totidadas é uma previsão otimista. Acredito 
que não deva passar de ,11 toneladas este ano", disse, ci
tando o fato de que o Uruguai, em feveréi:fO, exportou 
4,5 tOneladas de ouro para os Estados Unidos. 

"Se for nesse ritmo, chegaremos aí, facilmente, a 60 
toneladas. Mas curiosamente, o Banco Central do Peru 
começou a comprar maciçamente, no dia 12 de fevereiro, 
ouro da sua produção. Aumentou o preço interno em 
18%, o que representa 10% aciina do mercado internacio
nal. A Bolívia ainda não entrou nesse sistema. A pro
dução lá é de 5 a 10% da real porque todo o ouro do país 
sai. Acredito que o Uruguai hoje seria um paraíso fiscal 
para captar ouro desses países todos, andinos e também 
do Brasil", aftrmou. 

Para o superintendente de metais nobrt$ da Vale do 
Rio Doce, ainda existe muito ouro comercializado ilegal
mente no País. Disse qu~. "é um contrabando em termos 
de legislação fiscal, que está gerando aqui. t um ourives 
que está fazendo uma jóia, que está gerando aqui. tum 
entesouramento particular que é pequeno no País, mas 
sempre tem um cidadão que guarda 100 gramas como 
curiosidade e, no fim, somando a massa grande de ouro 
que existe por af". 

Domingos Drummond Torres não acredita em uma 
política mineral no Brasil na falta de um órgão forte, de
fendendo, assim, o fortalecimento do DNPM, em termos 
orçamentários, para a montagem de uma equipe e apre
sença em todo o território brasileiro .. "Onde for neces~ 
sârio, não em termos de fiscaliZação, mas onde puder dar 
assistência técnica ao peque'no minerador, às pequenas 
empresas, ao garimpeiro, otimizar a recuperação. O bem 
mineral é um bem nacional, e uma vez subutilizado o 
resíduo, embora seja rico, diftcilmente será recuperado'', 
disse. 

Quanto aos projetas d'a Vale com relação ao ouro, em 
Carajâs, revelou que a empresa está com pessoal na re
gião_, com a Docegeo na parte de pesquisa geológica, e 
inclusive criando, ano passado, o que é hoje a Superin
tendência de Metais Nobres, que se encarrega da pro
dução de ouro no Brasil todo, além de outros metais 
nobres. Explicou que em Carajás há mesmo uma região 
promissora, mas acrescentou, entretanto,. "que resta o 
fantasma da invasão do garimpefro". 

Ágio do paralelo influencia 
venda de pedra preciosa 

Representando a Carteira de Comércio Exterior do 
Banco do Brasil (Cacex), o chefe do Setor de Minerais do 
órgão, Paulo César de Freitas Samico, revelou que seu 
departamento realizou um estudo mostrando que, du
rante o~ últimos sete anos, as exportações de pedras pre
ciosas variam sempre inversamente à diferença de câm
bio entre o oficia) ~ o paralelo,, "Cada vez que o câmbio 
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paralelo se distanciava do câmbio oficial as exportações 
inversamente declinavam", explicou. 
. "A partir daí nós temos algumas estatísticãS; que em 

84 tivemos USS 89 milhões em exportações de pedras 
preciosas. tanto lapidadas como pedras preciosas en1 
bruto. Em 85, esse valor atingiu os USS 33 milhões. Quer 
dizer, houve realmente um problema de câmbio. Foi jus~ 
tamente em 84 que o câmbio oficial se aproximou do pa
ralelo, e em 85, no ano passado, ele se distanciou bastan
te e houve essa grande diminuição das exportações de pe
dras preciosas e artigos de jo_alheria", acrescentou. 

Paulo César de Freitas Samico disse, ainda, que, há al
gum tempo, o Banco Central estabeleceu uma política de 
ourq, "que demonstra bem que a preocupação de você 
determinar o aumento do ritmo de produção e daí o au
mento de exportações ou outros setores produtívos está 
no mecanismo preço". Acrescentou que, na medida em 
que se disciplinou a aplicação de um pagamento próxi
mo de um mercado paralelo, houve um incremento mui
to grande na produção de ouro. 

Para o chefe de setor da Cacex, em reconhecimento a 
esse problema é que foi criada a Resolução n~> 1.121.,. "cu
jo objetivo maior, antes mesmo de promover um aumen
to imediato da receita de divisas no item pedras precio
sas, foi o de dar c propiciar ao setor um desenvolvimen
to, setor esse que vinha parado desde muito tempo". 
Disse que a Cacexjá detectou, inclusive, que, com a.reso
lução, os empresários jã começaram a contratar pessoal, 
aumentar o número de máquinas e colocar agentes no 
exterior, para promover as v~ndas. 

.. "Alguém me contou uma vez um exemplo do minério 
de ferro, dizendo que por ser nosso País devíamos 
exportá-lo a USS 100 a tonelada, e a esse preço ninguém 
compra. Mas o preço a que ele é vendido hoje no merca
do internacional, e o Brasil como maior produtor, per
mite justamente o aumento de divi-sas, o que vai prop9_r
cionar uma maior compra de máquinas e eQuipamentos 
e de bens essenciais à sociedade . .b o caso, agora, talvez, 
da bauxita", acrescentou, 

De acordo com Paulo César de Freitas Samico, a Re-
solução n{> 1.121 não ê simplesmente a contrapartida do 
ouro por dólar:_ '"no primeiro instante você pode dizer 
que houve uma equiparação, o Banco Central entregou 
ouro e comprou ouro do exterior. Mas, ao mesmo tem
po, o exterior está vendo que existe a preocupãçãO das 
autoridades brasileiras em ordenar a matéria, em dar 
uma correção às distorções que existiam atê agóra'. b en
foque de frente do problema dâ segurança, principal
mente ao empresário para se desenvolver". 

O chefe do setor de minerais da CACEX acha que a 
política de comercialização de pedras a partir da Reso
lução n'i' l.l21 do Conselho Monetário Nacional vai ser, 
talvez, mais rápida do que a política do ouro._ "que está 
sendo, inclusive, desenvolvida pelo Banco Central", 
"Mas o próprio reconhecimento de que existe o mercado 
e que esse mercado deve ser considerado um mercado 
justo, e que possa se desenvolver com segurança, ê que 
poderá dar aos empresários a confiança para formula
rem uma polftica", - enfatizou. 

"Ninguém conhece quais são os estoques, ninguém 
pode contabilizar isso aí, é muito dificil. Por quê? Porque 
não existe uma política, não existia o reconhecime1,1tO de 
que é um setor que pode se desenvolver com base em 
programas. Acho que basicamente em relação à Reso
lução n~' l.l21 o problema principal foi esse, de darmos 
uma transparência ao setor, que possibilitasse mais tarde 
um ingresso de divisas, mas principalmente, agora, um 
desenvolvimento produtivo do setor", finalizou. 

Em 1987, ouro pode passar 
à classe de ath·os financeiros 

O Chefe da Divisão Ouro ao Banco Central, lsney Ro
drigues, lembrou a participaçãO em outra mesa-redonda 
do Jornal do Commercio, em 85, e afirmou que-, neste 
ano, cabia ao BC trazer. "alguma novidade que envolves
se esse tema de evasã.o de divisas, já que a ele cabe, por 
força da Lei n~> 495, a administração das reservas cam-
biais e da reserva ofiCial de ouro". Lembrou, então, a en
trada em operação, há três semanas, da Resolução n'i' 
1.121 do Conselho Monetário Nacional, em cuja ponta 
de execução está basicamente a Divisão Ouro do BC. 

lsney Rodrigues fez_-qUeSiãO de-àj:iHCaf que-o Banco 
Central não está dilapidando as suas reservas de ouro, 
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quando entrega o metal ao exportador de gemas .. "O 
Banco opera com ouro nas duas pontas: opera com ouro 
no mercado doméstico e, por força da lei, é obrigado a 
operar com esse ouro também no mercado internacional, 
de forma que o ouro é uma espécie de gênero de reserva 
cambial", disse, explicando que justamente a receita com 
as exportações de gemas, jóías e pedras preciosas vai ge-
raro ingresso de divisas em moeda estrangeirá, que pode 
ser trocada por ouro. 

Quanto âs vantagens que o País tem a ReSOlução nY 
U21, o chefe da Divisão Ouro do Banco Central diz que 
a resposta ê óbvia~- "ganha o desenvolvimento de uma 
atividade que estava inibida há muito tempo. Agora, 
quando é que Õ País espera un1 retorno desse investimen
to? A gente espera que_ haja retorno no segundo momen
tó, quando o setor estiver amplamente desenvolvido. 
Esse ouro, de alguma forma, será retido pela economia e 
possivelmente voltará aos cofres do BC." 

••Não quero me estender muito, porque descer a deta
lhes operacionais a gente teria de demandar muito tem
po. Mas como sempre estivemos à disposição da inicia ti

, va privada e de todos aqueles que têm interesse em parti
cipar e discutir a matéria, me coloco, como chefe da Di
visão Ouro, a disposição para esclarecer detalhadamen
te. Mas a.reserva, de forma alguma, sofre perdas em sua 
quantidade devido às operações desenvolvidas no ampa
ro da Resolução n{> 1.121" reafirmou. 

Isney Rodrigues disse espera:r ·que no próximo ano. "jã 
tenhamos alguma coisa de concreto a apresentar com re
lação ao ouro, porque acho que a discussão em torno do 
setor primário do setor produtivo nada teria, se também 
não for desenvolvido um trabalho bastante profundo no 
setor de comercialização, com a adequação de leis de 
mercado, de forma que o Governo não seja sempre um 
grande comprador de ouro, mas sim um controlador de 
oferta e procura, de mercado". Finalizou anunciando 
que, em &7, u01a novidade poderá ser o ouro como ativo 
fínanCeirÕ. 

Bruni enfatiza a necessidade 
de .uma fiscalizaciio forte 

Já o Chefe do Departamento de Recursos Minerais do 
Clube de Engenharia, Dorival Correia Bruni, que foi o 
último expositor na mesa-redonda do Jornal do Com
mercio, disse concordar inteiramente quanto à necessida
de de uma maior ênfase ao DNPM no que diz respeito à 
fiscalização da produção mineral~ "Realmente é lastimá
vel que o Governo federal, nos últimos 20 anoS, tenha se 
descuidado tanto da produção mineral", enfatizou, ao 
iniciar sua exposição, o representante do Clube de Enge
nharia. 

Dorival Correia Bruni considerou que, atualmente, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral carece ur
gentemente de mecanismos de apoio material e pessoal, 
"de tal forma a possibilitar a agilização da fiscalizaçãO 
da produção mineral". Ele acrescentou, ainda, que 
"grande parte dessa evasão de ouro e gemas que ocorre 
no Brasil deve-se, exatamente, a essa deficiência que 
ocorre no DNPM, devido a su_a dificuldade de abranger 
todo o território nacional, fiscalizando eficazmente as 
extensas áreas de produção mineral do Pais". 

O chefe do Departamento de Recursos Minerais do 
Clube de Engenharia enfatizou, também, que uma políti
ca nacional relacionada ao ouro e gemas demanda um 
estudo .. "bastante cuidadoso e apurado". Além disso, 
propôs que a Câmara dos Deputados, através da Comis
são de Minas e_ Energia, criasse uma comissão de estudos 
para definir a política setorial para ouro e gemas,. "pois 
isso é mesmo extremamente importante". 

"Acredito que todas as entidades que participaram 
dessa mesa-redonda teriam grande interesse em levar 
maiores detalhes e denúncias, além de propór coisas 
mais concretas. Acho que a Câmara, através daquela 
Comissão de Minas e Energia, seria muito oportuna em 
criar ou propór uma comissão setorial visando a defi
nição de uma política setorial para gemas e ouro no Bra
siL Seria uma grande contribuição da Câmara dos Depu
tadoS", finalizou. 

Multinacional já controla 
diamante em mina brasileira 

O geólogo .tdson Suzczynski, assessor_ do Sindicato 
Nacional dos Garimpeiros e que atuou como moderador 
na mesa-redonda do Jornal do C'ommercio, afirmou que 
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um grande grupo estrangeirQ ... único do tmst internacio
nal do diamante'.', está extraindo, atualmente, as primei· 
ras produções de diamante primário brasileiro, no inte-
rior de Mato Grosso,. "Creio que Ju1na --município 
mato-grossense- vai entrar em breve uma posição, não 
só nacional como também internacional, de grande inte~ 
resse e valia", previu. 

Ele revelou ter estado na União Soviética em de
zembro de 85, explicando que, "lá eles têm, somente no 
caso dos diamantes, l3 empresas paraestatais, e, além 
dessas, uma para a platina e outra para o ouro. Naquele 
país não é somente o ouro que pode entrar como um ati
v o financeiro, como reserva de valor: entram também as 
pedras preciosas, especialmente os diamantes, o que ago
ra o BancQ Central do Brasil está procurando fazer". 

Para. o assessor do Sindicato Nacional dos Garimpei
ros, é curioso que no Brasil o ouro ainda não seja consi
derado como. ativo financeiro. "quando nos bancos cen
trais dos países mais industrializados o ouro está entran~ 
do com 45 a 55% da base do seu sistema monetário"_ Ele 
confessou ter algumas dúvidas com relação à Resolução 
n9 1.121, afirmando que se o País chegar a produzir US$ 
2,3 ou 4 bilhões em pedras preciosa~. "O Banco Central 
não vai ter ouro para pagar". 

Éclson Suzo;;::ynski defendeu, ainda, a necessidade de 
se criar a moeda aurífera oficial brasileira, ressaltando 
que "neste ano, Japão e Austrália estão criando a sua 
moeda, além dos Estados Unidos, e o Brasil, embora 
chegando ao quinto ou sexto lugar na produção mun
dial, está fraquejando na criação da mO_<!da". Frisou ser _ 
ess~ "uma medida indispensável, que vai resolver proble
ma~ de diferentes aspectos e situações e, principalmente, 
o problema dos dólares, do black, da poupança. Vai dar 
ao Brasil uma outra posição." 

O geólogo, frisando reconhecer o trabalho do Banco 
Central, recomendou, entretanto, que o BC deveria veri
ficar como se processa a comercialização do ouro, o me· 
canismo utilizado em um sistema estatal, como na União 
Soviética .. "o que poderia ter uma contribuição válida". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Cõilcedo a 
palavra ao Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Diário do Congresso Nacional do dia 18 de junho 
deste ano (Doe. A) publicava discurso que pronunciei 
nesta Tribuna do Senado Federal, dando conta de de
núncia feita pelo prestigioso jornal gaúcho Zero Hora se
gundo a qual "o atual Deputado Federal Orestes Muniz 
(PMDB de Rondônia) falsificou sua certidão de nasci
mento para poder concorrer ao Senado nas eleições de 
15 de novembro próximo", 

Relatava a edição do dia 16 de junho de Zero Hora 
que houve uma denúncia "fundamentada em farta docu
mentação, feita no final da semana passada ao Tribunal 
Regional Eleitoral e ao Ministério Público de Rondônia, 
além da Justiça Eleitoral de Conselheiro Pena, Minas 
Gerais, pelo empresário e suplente de Deputado Esta
dual do mesmo partido, Mário Braga". 

Prosseguia em meu pronunciamento, citando trechos 
ipsis literis do jornal Zero Hora: 

"De acordo com a denúncia, para alterar a data 
do seu nascimento de lO de fevereiro de 1952 para 
10 de fevereiro de 1951, Orestes Muniz maridou um 
advogado à Vila de Ferruginha, Comarca de Conse
lheiro Pena, Minas, onde foi registrado. A alteração 
da data foi feita pelo Juiz de Direito Geraldo Coe
lho. Na Paróquia de São José, o advogado conse
guiu uma certidão de batismo de Muniz, mas o pa
dre Geraldo, alertado de que se tratava de uma ma
nobra, tratou de divulgar uma certidã-o negativa, 
confirmando a data anterior de nascimento de Ores
tes Muniz." 

Esta notícia, relatava eu, "fora enviada a todas as re
daçães pela correta e confiável Agência Jornal do Bra
sil". 

E dizia mais: '"estamos diante de mais um escândalo, 
de mais um ato fraudulento praticado por político do 
PMDB de Rondônia intimamente ligado ao Governador 
Angelo Angelin e que a Sua Excelência dá suporte polí
tico ... " 
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Houve, é verdade, reações ao meu discurso. Tenfaram 
os políticos beneficiários do Governo Angelo Angclin 
desmentir aquilo que todos sabiam ser veraz. 

Mas as denúncias eram verdadeiras. E estão todos os 
documentos que as provam aqui. Mostrarei a Vossas Ex
celências e anexarei a este pronunciamento, paTa que fi
que cabalmente provada a atitude fraudulenta, da falsi
dade ideológica, perpretada pelo Deputado Federal 
Orestes Muniz com o único fito de candidatar-se a cargo 
eletivo para o qual, pela Constituição Federal do Brasil, 
não está capacitado civilmente, por não ter a idade míni
ma de 35 anos exigida pela nossa Carta Magna. Ele nas
ceu em 1952 e não enl 1951, como pretendente, 

O Deputado Oreste Muniz mudou os seus planos; de
sistiu de candidatar~se ao Senado Federal e concorre a 
Vice~Governãdor de Rondónia, na chapa do Senhor Je~ 
rônimo Santana. Esta mudança de rota, porém, não alte~ 
ra a sua incapacidade civil para ser candidato, pois a 
Cons.tituição de Rondónia, igualmente, exige que tenha 
35 anos de idade completos em 15 de novembro, e não os 
terá, pois somente a 10 de fevereiro do ano que vem a tio~ 
girá aquela idade. Ainda assim, mesmo tendo praticado 
ato de falsidade ideológica, não se envergonha o Sr. 
Orestes Muniz de ludibriar a bo11 fé do povo de Rondô~ 
nia e a própria Justiça. Entretanto, todos estamos alerta~ 
dos para o fato e as medidas judiciais cabíveis já foram 
tomadas. Estamos todos certos de que não poderá 
candidatar~se a Vice-Governador. A Justiça sempre ven
ce! 

Agora, Senhor Presidente, Senhores Senadores, tudo 
se aclara ainda mais. Vêm a público, na Imprensa de 
todo o País, novos relatos contundentes e inegáveis pro
vas de tão ousado gesto, praticado por quem não se peja 
de falsificãr documentos para galgar posições para as 
quais não está preparado, sobretudo, moralmente. 

Apresento a esta Casa, ao Povo brasileiro, recortes de 
jornais e documentos que não têm como ser c_o_otestados, 
porque absolutamente verdadeiros. 

O primeiro documento são recortes dos prestigiosos e 
sérios jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasflia que, 
na edição do dia 8 deste mês, na página 2 do primeiro 
Caderno, exibiam: Correio Braziliense, Sob o título. "tro
ca de idade leva deputado à justiça", diz: 

.. "Com a declaração que a parteira Maria Rodri
gues da Silva prestou ao cartório do segundo oficio 
de Conselheiro Pena (MG), confirmando que o de
putado federal Orestes Muniz nasceu em 1952 e não 
em 1951 o dia e o mês do parto ela não Ie'mbra -,o 
juiz daquela comarca, Geraldo Domingos Coelho, 
encaminhou uma carta precatóría itinerante à Jus
tiça de Ji-Paràná, determinando que o parlamentar 
seja ouvido. "onde estiver" no inquêritO--em que é 
denunciado pelo Ministêrio Público de Minas Ge
rais por falsidade ideológica. Há duas semanas, ele 
se recusou a depor numa precatória que tem foro es
pecial. 

Orestes Muniz foi denunciado à Justiça pelo su
plente de deputado estadual, Mário Braga 
(PM DBJRO), que o acusa de ter tirado uma nova 
certidão de nascimento no Cartório de Registro Ci
vil do distrito de Ferruginha, aumentado a idade em 
um ano para poder concorrer ao Senado. Muniz de
sistiu do Sénado e disputa a vice-governadoria em 
Rondônia, mas como nasceu no dia 10 de fevereiro, 
conforme documentação apresentada pelO denun
ciante à Justiça, até 15 de novembro não terá com
pletado 35 anos, a idade exigida pela Constituição 
estadual para o cargo." 

O Jornal de Brasília, sob o título. "Idade impede candi
datura em Rondônia, afir~a: 

.... Embora ni!o se recorde do dia e mês, a parteira 
do deputado federal e candidato a vice-goveinador 
de Rondônia pelo PMDB, Orestes Muniz Filho, 
Maria Rodrigues da Silva, afirmou, ao depor no 
cartório do 29 Ofício de Conselheiro Pena (MG), 
que ele realmente nasceu em 1952, portanto estaria 
com 34 anos e impedido de concorrer a vice
governadoria, pois a Constituição do Estado fixa 
como idade mínima 35 anos. 

O Juiz de Conselheiro Pena, Geraldo Domingos 
Coelho, também informou ontem ao empresário e 
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suplente de deputado federal, Mário Braga, que 
contesta a idade de Oro«stes, ter expedido uma carta 
precatória itinerante citando o deputado. Com isso, 
o parlamentar, que até agora não depôs, porque ale
ga domicilio no Distrito Federal, deve prestar de
poimento onde estiver quando for localizado pelo 
oficial de Justiça. 

De acordo com fotocópia do livro de registro 
apresentada por Mário Braga, Orestes nasceu em lO 
de fevereiro de 1952 mas, para poder concorrer ao 
Senado ou à vice-governadoria, solicitou a alte
raçã.o, no fim do ano passado, para 10 de fevereiro 
de 1951. 

Orestes contesta afirmando que só foi registrado 
em 1952, embora, segundo diz, tenha nascido em 
1951, porque sua famíJia morava na zona rural de 
Conselheiro Pena e encontrava dificuldades para se 
deslocar até o Cartório da cidade." 

Destes recortes de jornais tão impo~tante_s, porque 
sérios, verifica-se que a situação do candidato a vice
governador de Jerónimo Santana é extremamente delica
da, pois praticou __ «falsidade ideológica", mentindo 
quanto ao ano em que nasceu; Ele continua afirmando 
que nasceu em 1951, etitbora só se tenha registrado em 
1952 porque sua família morava na zona rurla de Conse
lheiro Pena e encontrava dificuldades para se deslocar 
até o cartório da cidade. 

Nós todos sabemos que isto aparenta uma postura que 
as pessoas geralmente não tem, pois o orgulho do nasci
mento de um filho faz com que os pais busquem, o mais 
cedo possível, registrá-lo no cartórío. Além do mais, a 
parteira que o trouxe ao mundo, hoje certamente orgu
lhosa de esse seu parto ter revelado um Deputado Fede
ral (mesmo um que falsifica documentos para atingir os 
seus objetivos), com toda a certeza recorda-se bem do 
ano em que ele nasceu. Pode não saber o dia nem o mês, 
perdidos no tempo e na memória, pOís-Já lá se vão 34 
anos de diferença, mas o ano é uma referencial que com 
facilidade se reconstitui. 

O Deputado Orestes Muniz esqueva-se de ir ao Me
ritíssimo Juiz para depor. Por esta razão, o Juiz Geraldo 
Domingos Coelho, da Comarca de- Conselheiro Pena, 
enviou precatória itinerante à Justiça de Ji-Paranã, de
terminando que o parlamentar seja "ouvido onde esti~ 
ver". Vamos aguardar ... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Prossigo apresentando farta documentação, para 

comprovar tudo o que tenho aqui afirmado em relação 
ao .. escândalo da idade fraudada". 

O Documento nQ 3 é uma cópia xerox do Livro dos Se
nhores Deputados, editado pelo Centro Gráfico do Se~ 
nado Federal com base nas informações fornecidas pelo 
Deputado Orestes Muniz. À página 433; no item nasci
mento, está consignada a data de 10 de fevereiro de 1952. 

O Documento n<? 4 começa a trazer luz à verdade ares
peito da data de· nascimento desse senhor, que burla a 
boa-fé, falsifica documentos, fere a Justiça. 

Trata-se de Certidão Negativa da Diocese de Gover
nador Valadares, Estado de Minas Gerais, Paróquia de 
São José, Conselheiro Pena, assinada pelo Padre Geral
do, a qual diz que, no arquivo de balizados dessa Paró
quia, NÃO consta o registro do batismo de Orestes Mu
niz Fil,ho, nascido a 10 de fevereiro de 1952. Nas linhas 
referent;s a Anotação, o Padre Geraldo esclarece: 

"No dia 27 de novembro de 1985, conforme in
formação dadas pelos Srs. Héfío Silva Salgueiro e 
Nilson José de Oliveira, foi entregue uma decla~ 
ração n<? 1.172, constando como data _de ,nascimento 
o dia lO de fevereiro de 1951. No dia_l9 de maio de 
1986, apresentou-se uma certidão de nascimento fei
ta no Cartório de Ferruginha, Livro 3A, Jl 147, n<? 
1.876, sendo o dia do nascimento 10 de fevereiro de 
1952. Portanto, a data colocada na declaração passa 
a ser lO de fevereiro de 1952." 

O que se depreende daí? 
Primeiro, ele nasceu, mesmo, em 1952. Segundo, os 

emissários Hélio Silva Salgueiro e Nilson José de Olivei
ra tentaram fraudar a idade verdadeira do candidato a 
Vice-Governador nil. chapa de Jerônímo -Santana. pres
tando declaração falsa à Paróquia de São José. Visavam, 
unicamente, a fechar o circuito da fraude que preten
diam impor aos eleitores de Rondônia. 
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Apresentou-lhes, agora, o Documento n"' 5, uma Deci
são do Juiz Geraldo Domingos CoelhO, de COnsefheiro 
Pena, datada de 27 de novembro de 1985, na qual, com 
base em escrituras públicas e de Justificação de Batísmo 
altera a data de nascimento de Orestes Muniz, 
antecipando-a para 1951. 

Cabem, aqui, algumas observações: primeiro, o Me
ritíssimo Juiz recebeu documentos falsificados, daí ter 
incorrido nesta decisão; os documentos falsificados são 
as escrituras públicas mencionadas e a Justificação de 
Batismo que, como jâ vimos há pouco, na realidade 
refere-se ao nascimento em 1952 e, não, em 1951. Segun
do, indago: por que somente em 1985, à.s portas da 
eleição de 1986, o Senhor Orestes Muniz manobra para 
alterar a data de seu nascimento? Por que somente agora 
se lhe desperta o interesse em corrigír um erro que hâ 
tantos anos tem sido notado, como, por exemplo, na 
hora do Serviço Militar, de tirar o título de eleitor, a car
teira de identidade, a carteira de trabalho. Na hora de 
registrar-se na Faculdade de Direito e na OAB? Isto é, 
no míniriio, curioso e intrigante ... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, torna-se evidente que o 
Deputado Orestes Muniz, candidato a Vice-Govemador 
de Rondônia na chapa de Jerônimo Santana, jamais se 
preocupou com a "verdade". Porque, se tivesse tido essa 
preocupação, já muito antes tê-la-ia manifestado ao ob
ter documentos que servem para toda a vida e teria pro
curado corrigir o equívoco, ajustando o erro. Jamais o 
fez. E para provar, apresento a V. Ex"•s o Documento n9 
6. 

O Documento n9 6 é um Certificado emitido pelo 
Digníssimo Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleito
ral de Rondônia, Doutor Eymard Osanam de Oliveira 
que, em 25 de junho de 1986, na forma da Lei, expediu 
esse documento, no qual consta: •• ... Oreste.s Mu.niz Fi
lho, nascido em lO de fevereiro de 1952 ••• " isto extraído 
do Fichário de Eleitores. É esta a data que consta do 
Título de Eleitor de Orestes Muniz, n9 103.051, 138• 
Seção, expedido em 30 de outubro de 1980. E que, natu
ralmente, contém aquela data porque aquela data ê a 
data de nascimento dele. A verdadeira data de nascimen
to. QUe ele, antes, j~mais contestou. 

Seguem-se outros importantes Documentos, que ana
liso a partir do que recebe o número 7, ou seja, a Carta 
Precatória do Meritíssimo Doutor Juiz Geraldo Domin
gos Coelho, citando "Orestes Muniz Filho a prestar de
poimento, onde estiver, no inquérito em que é indiciado 
pelo Ministério Público ~Minas Gerais, por falsidade 
ideológica." 

Assim agiu o Meritíssimo Doutor Juiz porque fora ele 
mesmo o autor da retificação da idade de Orestes Moniz, 
a pedido deste, mas com base em documentos falsifica
dos, como veremos a seguir: 

O Documento n<? 8 é a Procuração do suplente de De
putado Mário Braga a seu advogado, Dr. Ulysses Maia, 
visando a anulação da retificação do Registro Civil de 
Orestes M uniz. 

Já o Documento n9 9 é a petição do Advogado Ulysses 
Maia, constituído pelo suplente de Deputado Mário 
Braga, ao Juiz Geraldo Domingos Coelho, propondo 
medida cautelar contra Orestes Muniz, determinando a 
sustação dos efeitos da retificação do Registro Civil des
se homem que pretende burlar a lei, iludir as pessoas, 
para candidatar-se a Vice-Governador, sem ter capaciw 
dade civil para isto, pois não tem a idade exigida por Lei. 

Nesta petição, o Dr. Ulysses Maia faz minucioso his
tórico e expõe todas as razões que, ao final, justificam o 
seu pedido. Ele diz que o requerente é o suplente de De
putado Estadual Mário Braga, do PMDB (mesmo parti
do de Orestes Muniz) e que, .. como membro de um par
tido político que faz da moralidade e do rigoroso cum
primento da lei as metas mais importantes de seu progra
ma de ação, tem o indeclinável dever cívico de zelar para 
que os integrantes de seu próprio partido político atuem 
de acordo com as diretrizes e com a filosofia partidária"; 
História que, em 1982, tanto o requerente Mário Braga 
como o requerido Orestes M uniz pleitearam eleger-se 
parlanientares, o primeiro, estadual, o segundo, federal, 
ambos pelo PMDB. E que o Sr. Orestes Muniz obteve ê
xito na sua pretensão destacando-se pela sua juventude, 
já que a idade dele era de trinta anos! 

Mais adiante, o advogado relata que o Sr. Orestes Mu
niz, recelliibmente, passou a pleitear uma vaga de Sena- _ 
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dor, como comprovam numerosos documentos que ane
xou à petição e toda a onerosa campanha política que 
realizou, incluindo-se ou.tdoors vistos por toda a popu-
lação. · 

Este fato levou o peticionáríO a buscar pessoalmente 
saber a idade verdadeira do pleiteante ao cargo de Sena~ 
dor da República, posto que a Coil.stituição Federal exi
ge idade mínima de 35 anos e o Sr. Orestes Muniz, com 
certeza, não a tem. 

Para surpresa do peticíCúü'ii'TO;-na---comarca de Conse
lheiro Pena encontrou o pleito de uma retificação de re
gistro civil, de forma a acrescentar à data do nascimento 
de Orestes Muniz mais um ano de vida. Esse pleito era 

. feito através do advogado HéHo Silva Salgueiro. Aqui, 
abro um parêntese para lembrar que esse Dr. Hélio é o 
mesmos que tentou retificar a data de nascimento na cerw 
tidão de batismo de Orestes Muniz, dando uma decla
ração falsa, que foi, porém, contestada pelo padre Geral
do, da paróquia de São José, como vimos ~[\_teri_~!f!!_~nte. 

No pedido de retifícação, "Orestes Muniz ocultou, 
ma!iciosamente, a intenção de habilitar-se como candi
dato ao Senado, alegando simplesmente que não visa
va", com a retificação, a "nenhum fundamento juridico 
de herança, investigação de paternidade ou qualquer fi
nalidade financeira ou habilitã.ção de herança, que são 
fatos que podem deixar margens de dúvidas". Assim, 
louvando-se nestes fundamentos que, por sua natureza e 
por sua finalidade, dispensam exame mais acurado das 
provas, o Juiz de Coriselheiro Pena não fez nenhuma ob
jeção ao atendimento do pedido e, em 1985, 27 de no
vembro, retificou a dãta de nascimento para 1951. 

"É óbvio que, se o requerimento fosse feito de forma 
franca e leal expondo a pretensão de, através da retifi
cação da data do nascimento, poder habilitar-se_ a uma 
candidatura ao Senado Federal, ê evidente que em tal hi
pótese as documentações que instruiu a retificação mere-
ceria análise mais cuidadosa do representa~te_do Minis_-:_ ___ _ 
tério Público, verificando-se a abSOluta fragilidade da 
documentação apresentada", diz a petição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: as argumentações do 
advogado do suplente de Deputado Estadual pelo 
PMDB, Mário Braga, são muito bem concatenadas e 
claras. Merecem, de nós, algumas citações: 

Diz o advogado Ulysses Maia ao doutor Juiz Geraldo 
Coelho em sua petiçãO que "O assentamento do registro 
de nascimento de Orestes Muniz foi feito de forma escor
reita e límpida pelo escrivão do Cartório de Paz de Fer
ruginha, sendo pouco crível que um escrivão, com as res
ponsabilidades que lhe são inerentes, tenha "sugerido ao 
pai de Oiestes Muniz que registrasse o filho no próxim_o 
ano, a fim de evitar multas e outras cominações". Os 
atas dos escrivães mere_cem fé pública. São intranSigentes 
fiscais da lei e são conhecidos pela honradez e pelo senso 
de responsabilidade que empregam no seu ofício". 

A seguir, o advogado analisa a Escritura Pública de 
declaração apresentada por Orestes Muniz ao Juiz Ge
raldo Coelho, documento que, jtinto com a Certidão de 
Batismo, tenta fundamentar a alteração da data de nasci
mento para 1951. Ora., ''as testemunhas apresentadas são 
firmadas Rubens Alves Cândido, filho de Camila Cândi
da Muniz, coincidentemente MUNIZ, como Orestes 
Muniz, e Odilio MUNIZ. seu irmão. Essas testemunhas 
compareceram perante a Tabeliã Luzia Regly MUNIZ 
Corilaço. Todos esses aspectos evidenciam que as provas 
trazidas aO pedido de retificação do Registro de N asei
menta são terrivelmente frágeis e limitam.se a depoimen
tos dos próprios familiares, produzidos perante uma Ta· 
beliã que, por seu sobrenome, presume-se que pertença à 
sua própria família". 

Assim como a justificação de batismo foi conseguida 
graças ao testemunho do advogado Hélio Silva Sa:lguei
ro, testemunho comprometido, pois é o advogado que 
patrocinou a pretensão de Orestes Muniz. Cabe, aqui, 
um registro importante: ao notar que fora iludido, o Pa
dre Geraldo, signatário da Certidão Negativa, esdarece 
no documento mesmo que a data de nascimento é 10 de 
fevereiro de 1952. E não 1951! 

Tendo o suplente de Deputado Estadual do PMDB 
Mário Braga tomado conhecimento de que Orestes Mu
niz conseguira a retificação do Registro de Nascimento, 
oficiou ao Promotor de Justiça, historiando os fatos, ex~ 
pondo que oculta na retificação do registro civil estava 
presente a intenção de Orestes Muniz de preencher um . 

dos requisitos para candidatarwse ao Senado da Repúbli· 
ca. O representante do Ministério Público, com a cor
reção que lhe é peculiar, encaminhou a representação à 
autoridade policial, determinando a insta~ração de in
quérito policial para a apuração dos fatos. 

Sr. Presidente, Srs. Senãdores, o candidato dó PMDB 
ao cargo de __ Vice-Governador, Orestes Muniz, é o ho
mem que fraudou esses documentos, envolvendo tantas 
pessoas, burlando a boa fé, para aumentar a sua idade de 
um ano, quando hâ poucos anos utilizava justamente o 
argumento de ser jovem para iludir a fé das pessoas e 
eleger-se Deputado FederaL Ele integra a chapa do Se
nhor Jerônimo Santana, que é o candidato ao Governo 
de Rondônia e que, certamente, tem pleno conhecimento 
de todos os fatos. 

São estes _os homens que pretendem dirigir os destino 
de Rondônia. 

Porém, prossigamos... __ _ 
Deixei para o antefinal para mostrar o Documento n9 

10, a edição de 27 de julho último do jornal O Guaporé, 
no qual está impressa a manchete de primeira página 
"Caso Orestes Muniz será resolvido na Justiça", e que 
relata, em detalhes, toda a fraude perpretada pelo Depu
tado Federal Orestes M uniz para conseguir da Justiça 
um documento falsificado, iludindo a boa fé de um Me
retíssimo Doutor Juiz de Direito. 

Vale a pen·a ler a chamada de primeira página, que 
passo a transcrever: 
.... 0 deputado federal Orestes Muniz, secretário geral 

do PMDB, ludibriou o juiz da Comarca de Conselheiro 
Pena, interior de Minas Gerais, para conseguir um docuw 
menta que aumentasse sua idade", A acusação é do su
plente de deputado estadual, Mário Braga. 

Segundo Mário Braga, apenas para atender a necessi
dade da Legislação Eleitoral, o deputado federal Orestes 
Muniz conseguiu o documento. Ressaltou ainda o su· 
plente de deputado que, Orestes Muniz teve sua eleição 
para deputado federal destacada, devido à sua idade, 30 
anos. 

Ainda segundo o denunciante, em novembro de 85, 
Orestes requereu através de um advogado ao juiz de 
Conselheiro Pena, retificação de sua idade, aumentando 
mais um ano. Esse fato, somente foi visto agora com a 
pretensão de Orestes candidatar·se ao cargo de vice
governador, sendo que a lei exige Uma idade mínima de 
35 anos. 

Vários outros pontos sobre o ludíbrio foram relatados 
por Mário Braga. 

Para o final, porém de máxima import_ãncia, fiz ques
tão de deixar o texto integral da Consulta feita pelo Sr. 
Mário Fernando Emanuel Borla Gonçalves Braga, 
membro do PMDB ao próprio partido, para esclarecer a 
verdadeira situação do Deputado Federal Orestes Muniz 
Filho, também do PM DB e candidato desse partido ao 
cargo de Vice-Governador, na chapa do Senhor Jeróni
mo Santana. (Doe. n"' 11). 

Diz a Consulta: 
""Sendo do dominio])iililico o conhecimento de que o 

Deputado Federal Dr. Orestes Muniz Filho, valendo-se 
de procedimento judicial, procedeu retificação em seu re
gistro de nascimento, na Comarca de Conselheiro Pena, 
Estado de Minas Gerais, conseguindo acrescer um ano à 
sua idade, já que pretende ser candidato pelo valoroso 
PMDB ao cargo de Vice-Goveinador de Rondônia, no 
próximo pleito de 15 de novembro, indago ao ilustradO 
advogado: 1 -A retificação de idade ocorrida judicial
mente tem a garantia constitucional da coisa julgada? 2 
- Fo~ proposta medida cautelar inominada contra tal 
procedimento levado a efeito pelo mencionado Dr, Ores
tes Muniz Filho, naquela mesma Comarca, sendo reque
rida a sustação dos efeitos da retificação do registro civil 
do mesmo. Tal medida judicial pode trazer conseqaên
cias desagradáveis ao PMDB, caso sua chapa majori
tária para GOvernador e Vice-Governador seja integrada 

. pelo aludido Deputado? 3 - Consta que o ilustre Depu
tado recusou-se receber a citação contida em precatória 
originada na medida cautelar mencionada, alegando ter 
o fôro privilegiado na Capital Federal por sua condição 
de parlamentar, Isso procéd~? PARECER - O Sr. 
Mário Fernando Emanuel Borla Gonçalves faz as inda
gações supra mencionadas às quais passó a responder: 
atento às questões propostas e à docun:fentação apresen-
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tada passamos a enfocá-la como se segue: 1 -Antes de 
adentrarmos ao âmago da questão, urge, de plano, fazer 
a observação de que a garantia constitUcional da coisa 
julgada é regra e, como tal, comporta excessões. Todo 
ato judicial é passível de ser atacado, bem como, rescin
didO. A função judicial se divide doutrinária e jurispru
dencialmente em contenciosa e voluntária. A coisa julga
da nos seus dois aspectos formal e material, é própria e 
específica dos procedimentos contenciosos, sendo este o 
traço marcante de diferenciação de ambas as jurisdições. 
As retíficações de registro civil, são tidas e alinhadas 
sempre, como dentro dos procedimentos de jurisdição 
voluntáría; estando, por conseguinte, submetidas à regra 
do art. 1.111 do Código do Processo Civil, assim como 
do art. 112 da Lei n9 6.015, de 31-12-73, verbis: "A sen
tença poderá sennodificada, sem prejuízo dos efeitos já 
produzidos se ocorrerem circunstâncias supervenientes". 
"Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor pro
bante da justificação, em original ou por traslado, pela 
autoridade judiciAria competente ao conhecer de ações 
que se relacionem com os fatos justificados". As pró
prias normas transcritas são sintomáticas e falam de for R 
ma inconteste da certeza de que as decisões de retificação 
de idade podem ser modificadas a qualquer tempo, ha
vendo circunstâncias supervenientes, o que ipso-facto, 
obriga a qualquer expert do Direito a entender que não 
existe para a hipótese formulada a garantia da coisa jul
gada. A propósito do entendimento esposado acima, a 
transcrevemos da uníssona, robusta e uniforme jurispruw 
dência, cinco significativos acórdãos verbis: 18.045- A 
sentença prolatada em procedimento de jurisdição vo
luntária pode, a pedido do interessado, e se ocorrerem 
circunstâncias supervenientes, ser modificada pelo Juiz 
(Ac. unân. da 1• Câm, TJ-SC, 2-5-80, na apel. 14.988; 
rei. des . .Tycho Brahi Jurisp. Catarinense, vol 29 p. 237; 
Adcoas, 1980, no;o 73.035). 18.046- Em processo de ju
risdição voluntária, não há coisa julgada material. (Ac. 
unân. da 3• Câm. do TJ-SP, de !6w3-78, no agr. 
267.675, rei. des. Nelson Pinheiro Franco; Rev. dos 
Tribs vol. 516, pág. 82). 18.047- Os atas de jurisdição 
voluntária não se acham subordinados às mesmas regras 
do processo contencioso, porque são eles atos adminis
trativos, não se submetendo nem à coisa julgada mate
rial, nem à formal (Ac. da 3• Câm. do TJ-SP, de 23-7-
79, no 278.442 rei. des. Milton Evaristo dos Santos; Rev. 
Jurisp. do Trib. de SP, vol. 57, pág. 245; Rev. dos Trib. 
vol. 526, pág. 52). 18.048 -As sentenças proferidas em 
processos de jurisdição voluntária podem ser modifica
das pelo próprio Juiz que as proferiu ou por outro, que 
venha a apreciar a questão, em ocorrendo circunstâncias 
novas (Ac. unân. da 6• Câm. do TJ-SP, de 28-6-79, na 
apel. 271.674 rei. des. Nereu Cézar de Morais; Rev. de 
Jurisp. do TJ-SP, vol. 61, pág.53). 18.048RA- A coisa 
julgada formal subsiste na jurisdição voluntária, salvo a 
hipótese de ocorrência de circunstância superveniente 
(A c. unân, da 9• Câm. do Trib. de Just. de SP, de 9-10· 
80, no agr. 10.143-2-rel. des. Odyz Porto; Rev. Trib. vol. 
551, pág. 97). 2- Não hã dúvida nenhuma de que, tanto 
a Constituição Federal, como a Estadual exigem como 
requisito fundamental, a idade de 35 (trinta e cinco) anos 
para qualquer cidadão brasileiro concorrer aos cargos 
do Senador e de Vice-Governador de Estado. Embora já 
tendo o ilustrado Deputado retificado sua idade para 35 
anos, o fato de ter sido proposta medida cautelar contra 
a mencionada retificaçào, diante da certeza de inexistên
cia da coisa julgada, reabre amplamente a possibilidade 
de se discutir em profundidade a legitimidade ou não da 
retiflcação ocorrida (como já está havendo), cuja solução 
definitiva poderá consolidar a retifiCação como Procedi· 
da ou fulminá-la e voltar o ilustre Deputado a contar 
com a idade cronológica de apenas_34_anos. Nessa hipó
tese se ocorrente, fatalmente poderá o PMDB sofrer pre
juízos irreparáveis caso o Deputado integre a chapa ma
joritária do Partido, à luz do§ Jo;t do art. 29 da Lei Eleito
ral, pois a mesma estabelece que o registro de candidato 
a Governador e Vice-Governador, far-se-á sempre em 
chapa única e indivisível. É interessante observar ainda 
que, pela forma preconizada para o registro de chapa, 
havendo impugnação de um de seus integrantes, e sendo 
a mesma impugnação julgada procedente, os efeitos da 
decisão, forçosa e automaticamente atingirão, também, 
o candidato a Governador. 3 - Não há dúvida nenhu
ma de que a Constituição Federal assegura ao parlamen
tar o fôro privilegiado. Mas,~ preciso atentar que tal pri-
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vilégio é restrito ao campo penal e nunca na esfera cível. 
Pelos documentos exibidos, a medida cautelar é de natu
reza civil e, "datíssima máxima vênia", n:em pode nem 
deve o ilustre Deputado Federal atendê-la como se ma
téria criminal fôsse, para valer-se do privilégio de fôro. A 
propósito a própria medida cautelar dá-nos notícia de já 
ter sido instaurado inquérito policial para apuração dos 
fatos e, nesse procedimento, aí sim, poderá o ilustre De.
putado valer-se do fôro privilegiado". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio, agora, pausada
mente, a conclusão a que chegou o doutor advogado 
Jeová Rodrigues, do PMDB de Rondônia, sobre o es
candaloso caso da idade fraudada pelo Senhor Orestes 
Muniz, candidato a Vice-Governador juntamente com o 
Senhor Jerônimo Santana, candidato a Governador de 
Rondônia pelo PMDB. 

Diz a conclusão do ilustre advogado do PMDB, certa
mente envergonhado por ter que registrar .a condenável 
atitude de um membro de seu partido: 

''CONCLUSÃO- pelos aspectos enfocados, 
cremos ser temerário ao grandioso PMDB a homo
logação de uma candidatura a vice-governador, cuja 
idade já se acha contestada em juízo, o que, por si 
só, seria suficiente para torná-la inviável, não so
mente pelos riscos futuros, como também, p,elo as
pecto moral que respresentaM. O grifo ê meu. 

Aqui estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos os 
documentos que embasam este meu pronunciamento. ~ 
com profundo pesar que tenho que vir a público, ocupar 
o tempo desta Casa, que deveria estar discutindo eleva
dos problemas nacionais, para relatar fatos que envergo
nham a todas as pessoas. Fatos que envergonham peta 
fraude em si mesma, fatos que envergonham pela petu~ 
tância com que foram perpretadas todas as ações envol
vendo escrivàes, juízes, funcionários diversos da Justiça, 
advogados e atê um representante da Igreja de Deus. Fa
tos que envergonham o povo de Rondônia, pois vêem o 
nome do Estado lançado nacionalmente à execração 
pública. Fatos que envergonham o PMDB, fatos que en
vergonham os eleitores do PMDB, fatos que envergo
nham a Câmara dos Deputados, fatos que envergonham 
o Senado Ee.deral e o Governo do meu Estado. 

Estou certo de que a honrada Câmara dos Deputados 
repududia este comportamento de um de se_u_s integran
tes e há de tomar as providências cabíveis çm relação ao 
crime de falsidade ideQlógica, de fraude de um documen
to oficial tão importante como a Certidão de Registro de 
Nascimento de um cidadão. Estou certo de que o PMDB 
não permitirá que seja inscrito um candidato a vire
governador e o candidato a governador que agem desta 
forma. Estou certo de que a Justiça triunfará e os eleito
res saberão, no dia 15 de novembro, repudiar tal proce
dimento votando certo, renegando quem tenta enganá
los desta forma, 

Termino o meu proriunciamento com fê na Justiça e 
nos Homens. E indago do Povo de Rondônia: de que são 
capazes homens que agem assim, quando eleitos vice
governadores e governador de um Estado? Pensem com 
cuidado, meticulosamente. E votem certo no dia 15 de 
novembro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

Anexos, todos os documentos, numerados. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

ODACIR SOARES, EM SEU DISCUKSO: 

JORNAL ACUSkORESTES DE 
AUMENTAR IDADE PARA SER 

SENADOR 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Mais um fato está escandalizando a população de 
Rondônia, e parte de pessoa que dâ suporte político ao 
Governador Angelo Angelin: trata-se de notícia publicaM 
da no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, edição de 16 de 
junho corrente, página 9, sob o título "Um deputado 
acusado de falsificação". 

Diz a notiCia do jornal gaúcho que "o atual Deputado 
Federal Orestes Muniz (PMDB) falsificou sua certidão 
de nascimento, para poder concorrer ao Senado nas 
eleições de 15 de novembro próximo. Essa denúncia -
prossegue o-importante jornal do Rio Grande do Sul-, 
fundamentada em farta documentação, foi feíta no final 
da semana ao Tribunal Elelforal e ao Ministério Público 
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de Rondônia, além da Justiça Eleitoral de Conselheiro 
Pena- Minas Gerais," pelo empresário e suplente de De
putado Estadual do mesmo Partido, Mário Braga". 

Prossegue o jornal Zero Hora: 

"De acordo com a denúncia, para alterar a data 
do seu nascimento de 10 de fevereiro de 1952 para 
10 de fevereiro de 1951, Orestes Muniz mandou um 
advogado à Vila de Ferruginha, Comarca de Conse
lheiro Pena, onde foi registrado. A adulteração foi 
feita pelo Juiz de Direito Geraldo Coelho"- publi
ca o jornal Zero Hora, acrescentando: 

"Na Paróquia de São José, o advogado conseK 
g;uiu uma certidão do batismo de Muniz, mas o Pa
dre Geraldo, alertado de que se tratava de uma ma
nobra, tratou de divulgar uma certidão negativa, 
confirmando a data anterior do nascimento de 
Orestes Muniz." 

A notícia veiculada pelo jornal Zero Hora está credita
d~ à prestigiosa AJB, que se trata da "Agência Jornal do 
B-rasil". 

COmo podemõS ver; Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
tamos diante de mais um escândalo, de mais um ato 
fraudulento Pratícado por político do PMDB de Rondô
nia, intimamente ligado ao Governador Angelo Angelin 
e que a S. Ex~ dá suporte político, com grande influência 
na Administração Pública de Rondônia, em particular 
no Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 

O apoio político, neste caso ê recíproco. Tanto 0 de
nunciado apóia o Governador Angelo Angelin, como de 
S. Ex' recebe respaldo para candidataNe ao Senado. 
Tanto é que, com o apoio do Governador Angelo Ange
lin, elegeu-se Secretârio-Gerat do PMDB de Rondônia. 
Alêm disso, o denunciado, que se diz amigo do ilustre 
Deputado Federal Ulysses Guimarães, é suplente de Se
cretário da Mesa Díretora da Câmara FederaL 

O de que se trata, que a todos escadaliza e deixa estar
recidos, é o que o Deputado Orestes Muniz, para 
ca,ndjdatar-se ao Senado da República na próxima 
eleição, que vai escolher os brasileiros que hão de ser 
constituintes, não hesitou em utilizar-se de meios escu
sas, ilegais, fraudulentos- como diz a notícia do jornal, 
baseado em denúncia do suplente de Deputado Estadual 
Márcio Braga, pertencente ao mesmo Partido do Depu
tado Federal Orestes Muniz- para atingir a idade m(niM 
ma permitida por lei para candidatar-se ao Senado Fede
raL 

Hã um fato concreto, denunciado por correligionário 
do próprio denunciado; há uma certidão negativa do 
pároco de São José, Padre Geraldo, dando conta da ver
dadeira data de nascimento do Deputado Federal Ores
tes Muniz. E, no entanto, o PMDB de Rondônia nada 
faz para impedir a candidatura dele ao Senado. 

Os eleitores de Rondôilia,-10inando conhecimento 
desses fatos, que extrapolaram a fronteira do Estado, 
sendo publicados no longínquo Rio Grande do Sul, fica
ram horrorizados. 

Esta é mais uma acusação contra pessoa ligada ao Go
vernador Angelo Angelin, que faz e desfaz, com a sua in
fluência, na Administração do Estado de Rondônia, e 
vem bem demonstrar a situação em que se encontra en
volvido Rondônia, que terá como candidato ao Senado 
Federal um cidadão, Deputado Federal, que falsificou a 
sua certidão de nascimento, -para ter condições de plei
tear cargo eletivo que legalmente ainda não poderâ ocu
par, por não preencher os requisitos exigidos pela lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Zero Hora- 16-6-86 

Política 

UM DEPUTADO ACUSADO DE FALSIFICAÇÃO 

O atual Deputado Federal Orestes M_uni~ (PMDB), 
falsificou sua certidão de nascimento para poder concor
rer ao Senado nas eleições de 15 de novembro próximo. 
Essa denúncia, fundamentada em farta documentação, 
foi feita no final da semana ao Tribunal Regional Eleito
ral e ao Ministério Público de Rondôriia;-afém da Justiça 
Eleitoral de Conselheiro Pena- MG, pelo empresário e 
suplente de deputado estadual do mesmo partido, Mário 
Braga. 

Agosto de 1986 

De acordo com a denúncia, para alterar a data do seu 
nascimento de I O de fevereiro de 1952 para I O de feverei
ro de t951, Orestes Muniz mandou um advogado a Vila 
de Ferruginha, comarca de Conselheiro Pena, onde foi 
registrado. A adulteraçãO foi feita pelo Juiz de Direito 
Geraldo Coelho. Na paróquia de São José, o advogado 
conseguiu uma certidão do batismo de Muniz, mas o pa
dre Geraldo, alertado de que se tratava de uma ma
nobra,• tratou de divulgar uma certidão negativa, confir
mando a data anterior do nascimento de Orestes Muniz. 
(AJB) 

R!GOMERO AGRA ACUSA PMDB 
E ANGELIN E PEDE POLICIAL 

FEDERAL 

O SR. ODACJR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte _discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A corrupção em Rondônia está, sem dúvida, institu
cionalizada. Seus agentes estão agindo com desassombro 
e audácia. Nem sequer o elevado núrriero de denúncias 
realizadas contras os devassos do Governo rondoniense 
têm conseguido conterMlhes a voracidade. 

A imprensa, agora, destaca mais uma investida das 
forças da depravação, desta vez incriminando um 
membro do Parlamento. Sob o título "Candidato acusa
do de falsificação da idade em Rondônia", O Liberal, 
edição de 16·do mês em curso, nos dá conta da denúncia 
promovida pelo empresário e suplente de deputado esta
dual pelo PMDB de Rondônia, Mário Fernando Emma
nuel Borba Gonçalves Braga, junto ao Ministério Públi
co e à Justiça Eleitoral de Conselheiro Pena- MG, ao 
Tribunal Eleitoral de RonOônia, de que o Deputado Fe
deral Orestes Muniz (PMDB- RO) alterou a data de 
seu nascimento, com o propósito de apresentar a idade 
mínima necessâria para concorrer ao Senado nas próxi
mas eleições 

"O]ornat paraense esclarece que: 4 'Para conse
guir modificar a documentação, de 10 de fevereiro 
de 1952 para 10 de fevereiro de 1951, o deputado 
contratou um advogado que foi até Vila Ferrugi
nha, Comarca de ConSelheiro Pena, onde estâ as
sentado o seu nascimento. Além do cartório, foi 
também procurado o vigário da Paróquia de São 
Josê, que lhe forneceu uma certidão, atestando o ba
tismo de Muniz. Ao perceber a manobra, no entan
to, o vigário, Pe. Geraldo, cuidou de expedir uma 
certidão negativa, na qual esclarece a verdadeira 
data do nascimento do parlamentar." 

A matéria enfatiza, ainda, que o Deputado Muniz so
licitou e obteve do juiz de Direito, Geraldo Coelho, a al
teração de seu registro de nascimento, tendo alegado, 
para tanto, que seu pai não procedeu ao registro no ano 
correto, "por morar num lugarejo de difícil acesso e que, 
ao fazê-lo, no ano seguinte, para evitar o pagamento de 
multa, declarou que o filho havia nascido em 52". 

Esse lamentável episódio torna, mais uma vez, eviden
te a necessidade de se tomarem enêrgicas medidas contra 
a generalizada corrupção existente em meu Estado, 
punindo-se, com ri&or, todos aqueles que forem julgados 
culpados. 

A propósito, trago ao conhecimento de meus ilustres 
"Pares, alguns dados colhidos de dois documentos da 
mais alta relevância e seriedade, referentes às irregulari
dades havidas no DER de Rondônía. 

Refiro-me ao texto que registra o depoimento do Sr. 
Rigomero Agra, ex-Diretor do DER de Rondônia, pe
rante a Comissão Parlamentar de Jnquêrito, instituída 
para apurar denúncias feitas contra aquele Órgão, np 
que se refere aos 6.000 km de estradas vicinais no interior 
do Estado de Rondônia, e aos autos do processo n9 
0678/TCER/86, que tratam da Inspeção Especi:d reali
zada nas referidas estradas, pelo Tribunal de Contas de 
Rondônia. 

Os documentos citados, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, mostram de maneira irrefutável, a existência de 
Sérias irregularidades no âmbito do Governo de Rondô
~Jia. Desmontam, de forma definitiva, os argumentos 
usados pelo Governador Angelim, de que seu Governo 
est4. sendo alvo de campanha destinada a dese~abiliZá
lo. Há, nos documentos que cito, denúncias, acusações, 
provas e revelações que comprometem não somente a 
administração do DER, mas a alta Administração do 
Estado. 
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É chegado o momento em que os corruptos começam 
a acusar-se mutuamente. Quantos sobreviverão à nefasta 
batalha? Pergunto. 

O Sr. Rigomero Agra, em seu depoimento, inicia rela
tando as circunstâncias que envolveram sua indicação 
para a função de Diretor-Geral do DER. Afirma ter sido 
indicado pelo PMDB, embora não o quisesse o Deputa
do Orestes Muniz, o mesmo da falsificação do documen
to, antes relatado. Deste, a preferência era pelo S-r. Antô
nio Clareo Rosão Pinto, também apoiado pelo Governa
dor Ângelo Angelin. 

Alega o depoente ter advertido o Governo de que o 
DER não possuía condições de executar o programa dos 
6.000 km de estradas, em virtude da grandiosidade do 
empreendimento e da época do inicio das obras, que 
coincidiria com a estação chuvosa na região. 

Declara o ex~Diretor do DER que as obras foram en~ 
tregues à execução de pequenas e mêdias firmas de Ron~ 
dônia, sob a coordenação da Diretoria de Operação e 
Manutenção do DER, cujo Diretor era o Dr. Rosão. Se~ 
gundo palavras do Dr. Rigomero Agra, a entrega do 
programa ao Dr. Rosão revela intenção do Governador 
em desprestigiar o Diretor~Geral do DNER, pois a con
fiança de S. Ex~ era depositada no Diretor de Operação e 
Manutenção do DER de Rondônia, e não no titular do 
órgão. 

Há ainda outras denúncias do Sr. Rigomero Agra: a 
realização da licitação fora do DER e a confecção do 
contrato do Palácio do Governo. 

Assegura o depoente ter a Divisão de Administração 
do DER informado tais irreªularidades às autoridades 
palacianas, tendo recebido, em resposta, a comunicação 
de que o Governador tinha pressa, devendo os concertos 
serem realizados em futuro. Não bastava a pressa, po
rêm. Seria necessário que uma das cláusulas do contrato 
permanecesse em branco ... 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, são graves as palavras 
do ex-Diretor do DER. Tão graveS que justificam o Con
cursó da Polícia Federal para apurar os fatos. 

Condenável também foi a forma utilizada na distri
buição dos lotes de estradas às firmas. O critérfo- usado 
foi o da Diretoria de Operação e Manutenção, cujo titu
lar, jâ o dissemos, era o Sr. Rosão. 

Na leitura do depoimento, chama-nos atenção a au
sência de pejo do ex-Diretor do DER, ao reconhecer 
que, desde o início de sua administração, não merecia 
consideração por parte do Governador Ângelo Angelin, 
pois a autoridade do DER prestigiada pelo Governador 
era o Dr. Rosão. 

A fiscalização das obras não foi eficiente. Tendo fica
do sob a responsabi!idade do Diretor de Operação e Ma
nutenção, somente se realizou ap6s a conclusão do em
preendimento. 

Irregularidades também existiram quanto ao paga
mento: os contratos obrigavam o DER a pagar adianta
mento de 20% do valor das obras, de acordo com impo
sição do Governo do Estado, formalizada no contrato. 
Essa exigência, não resta dúvida, somente contribuiu 
para o enfraquecimento da fiscalização. 

Perante a CPI, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Dr. 
Rigomero Agra testemunhou ter determinado ao Dr. 
Rosão, face a denúncias de irregUlaridades que lhe che
gavam, tomar providências para a salvaguarda da res~ 
ponsabilidade dos engenheiros do órgão. 't: escusado di
zer que sua ordem não foi cumprida. 

Em verdade, o quadro caótico que se estabelece no 
Governo de Rondônia dificulta a separação do joio e do 
trigo. As conclusões da sindicância instaurada para apu
rar irregularidades administrativas do DER, recente
mente concluída, comprovam minhas palavras. Mais de 
duas dezenas de funcionários do DER são acusados de 
corrupção, entre eles o seu ex-Diretof-Geral. 

Com certeza, o ex-Diretor-Geral deve ser incrinilnad6,
porque, em seu depoimento perante a CPI, ele próprio 
confessou ter praticado atas irregulares. No entanto, as
segura ele ter conhecimento de que a Comissão de Sindi
cância foi estruturada para prejudicá-lo, de acordo com 
informações prestadas por um dos membros da própria 
comissão. Ademais disso, há a afirmação de que foram 
punidos onze engen~eiros 9.1.!~ _n~~ seguer ~S,~gt~ha
ram as obras, não existindo, em conseqüência, assinatu~ 
r a deles em nenhuma folha de medição. 

1::: o caos, Sr. Presiiiente e Senhores Senadores. 
As irregularidades, contudo, não se esgotam aí. 

DI:\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Os contratos foram assinados sem a necessária exis
tênd:a dos recursos financeiros e sem a indicação da do
tação orçamentária. Foram, portanto, realizadas despe
sas sem prévio empenho. Além disso, o pagamento às fir
mas contratadas não foi realizado pelo DER, mas sim 
pei3. SOCretaria de Planejamento, por ordem do Gover
nador, segundo declaração do Sr. Rigomero Agra. E é 
ele, igualmente, quem protesta contra a comissão de sin
dicância, insinuando haver outras pessoas envolvidas 
com cifras bem maiores. 

Eis, textualmente, suas palavras: u ... não venham me 
condenar por causa de 1 milhão e 200 cruzeiros, O:o"-ell
volvimento de_ 30 bilhões de cruzeiros". E é ele, ainda, 
quem denuncia haver indícios de falsificação de assinatu
ras nas folhas de medição, pagas pela Secretaria de Pla
nejamento. 

Há ainda, no depoimento, outras denúncias da mais 
alta gravidacie, como a de que "todos os contratos foram 
furtados do DER" elevados para a SEPLAN, que os pa
gou;-e há a denúncia de que o fato, embora relatado à co
missão de sindicância, não constou do depoimento. 

É há mais outras denúncias, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, como a de que um dos próprios tomadores do de-
poimento do ex-Diretor do DER, na comissão de sindi
cância, lhe tenha revelado o nome do Dr. Rosão como 
sendo o da pessoa que levara os contratos para a SE
PLAN, "autorizado pelo Dr. Ronaldo Monteiro". 

A trama é complexa e bem arquitetada, Senhor Presi
dente e Senhores Senadores. Possui lances de suspense e 
de mistério. 

Resta, assim, necessário es~larecer-se quem é o Dr. 
Ronaldo Monteiro, antes mencionado. É- pasmem
um Assessor do Governador, por este colocado no DER. 
Para assessorar seu titular ... Foi ele quem "autorizou" a 
transferência dos contratos para a SEPLAN, segundo re
veltição do Dr. Rigomero Agra, que relatou ainda ter 
sido o pagamento às firmas processado por ordem do Sr. 
Governador, mediante assinatura do Dr. Rosão, e não 
mediante chancela do titular do DER. 

Mas, se há suspense e mistério, no episódio, hã tam
bém violência, segundo o ex~Diretor do DER. São pala~ 
vras textuais dele, ditas em seu depoimento na CPI: "0 
Dr. R o são vive até me ameaçandO de morte, ameaçou os 
nossos colegas". Diante das circunstâncias, pfeconiza o 
ex-Diretor do DER que a apuração dos fatos seja feita 
pela Polícia Federal, sem a participação do Governo do 
Estado. 

Ora, diante da gravidade dos fatos, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, não será o momento de o Governo Fede
ral intervir na questão? 

Nas 98 páginas do documento, onde se registra o de
poimento do Dr. Rigomero Agra, perante a CPI, hã ain
da um interminável relato de situações irregulares. Eis 
algumas delas: 

1) O Deputado Sivernani Santos denuncia que o valor 
do contrato da Premoldados Rio Bonito era de um bi
lhão, seiscentos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros, 
tendo a empresa recebido um bilhão, novecentos e oiten
ta e oito cruzeiros. No caso da Sigma, o contrato inicial 
era de 2 bilhões e 352 milhões de cruzeiros, tendo-lhe 
sido pagos 2 bilhões, 955 milhões, o que significa mais 
603 milhões de cruzeiros. A firma encarregada da estra
da no Município de Ouro Preto, cujo contrato original 
previa o montante de um bilhão, 996 milhões, recebeu 2 
bilhões, 475 milhões, ou seja, 479 milhões de cruzeiros a 
mais. 

2) Há acusações de que o Governo de Rondônia con
tratar firma que não tinha sequer o equipamento neces
sário à realização de serviços elementares, como tratares, 
motoniveladora e patrol. 

3) Há a afirmação de que o DER indicou determinada 
firma para a realização de um dos lotes de estrada, em 
função de licitação dita deserta, tendo sido o contrato as
sinado com outra firma. 

4) Há a denúncia de que todas as obras, sem exceção, 
foram recebidas, em conjunto, pelo Engenheiro Clareo 
Rosão, e outros, numa mesma data, isto é, no dia 20 de 
dezembro de 1985, embora realizadas nos mais diversos 
pontos do Estado de Rondônia. 
--sr: PreSidente e SrS. Seiiãdor.es: tenho em mãos tam
bém cópia dos ·autos do Processo n'? 678/TCER/86, que 
tratam da Inspeção Especial realizada pelo Tribunal dê 
Contas do Estado de Rondônia, nas estradas vicínais da- · 
quela Unidade Federada; ?om o objetivo de apurar de-
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núncias contra o Departamento de Estradas de Roda
gem. 

b interessante notar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que as conclusõeS da egrégia Corte de Contas do Estado 
evidenciam a existência de inúmeras irregularidades no 
chamado episódio das estradas vicinais dos municípios 
de Guarajá-Mirim, Ji-Paranâ, Presidente Médici e Ca
coaL 

Ganham maior destaque as conclusões do Tribunal de 
Contas, quando verificamos decorrerem da realização de 
inspeção documental e operacional. 

Eis alguns trechos do relatório do Tribunal de Contas 
sobre as irregularidades detectadas. 

1) Na licitação relativa ao lote 14 (Município de 
Guajarâ-Mirim), não foi publicado o competente edital, 
o que prejudicou o principio da isononiia. Tendo sido 
considerada licitação deserta, posto que a ela não acudi
ram interessados, foi contratada a Vértice Engenharia 
Ltda. 

Quanto à execução da obra, desejo citar passagem do 
relatório do Tribunal de Contas: ~·Durante a inspeção 
física, foi constatado que a firma Vértice Engenharia 
Ltda., deixou de executar 75 km da obra contratada, 53 
dos quais executados pela Prefeitura segundo se observa 
no relatório do Departamento Rodoviário Municipal, às 
folhas 60, embora o DER/RO tenha dado a obra como 
concluída no Termo de Recebimento Definitivo, às fls. 
53 e 54. 

"Esta medida ensejou o pagamento à firma contratada 
no valor de Cr$ 487.615.130 (quatrocentos e oitenta e 
sete milhões, seiscentos e quinze mil, cento e trinta cru
zei:r:os)." 

2) No _que se refere ao lote 6 (Município deJi-Paranâ), 
houve, na licitação, as mesmas irregularidades ocorridas 
em relação ao lote 14 (Guajarâ-Mirim), visto tratar-se do 
mesmo processo licitatório. A empresa contratada foi a 
Construtora Triunfo . No relatório do Tribunal de Con~ 
tas encontra-se a seguinte observação: "estranhamente, 
hã uma lacuna acentuada entre uma clãusula e outra, 
dando a entender que este espaço foi reservado para ser 
preenchido posteriormente". Constata também o Tribu~ 
nal que "o cálculo de reajustamento foi efetuado de for
ma errônea, com a utilização de índiç.es que não expri
mem a realidade do reajuste". 

Deixaram de ser executados 99,8 km. 
3) Também no lote 7. relativo ao Município de Presi

dente Médici houve as irregularidades na licitação, a 
exemplo dos lotes jâ analisados anteriormente. O rela
tório da Corte de Contas acusa que os reajustamentos 
foram efetuados em desacordo com a legislação. 

4) A licitação relativa ao lote 8 (Municípfo de Cacoal) 
também foi irregular. Igualmente os reajustamentos fo
ram realizados erroneamente. Foram pagos 171 km a 
mais. 

A conclusão do relatório do Tribunal de Contas, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, ê peremptório quanto à 
ocorrência de múltiplas irregularidades. Ei-las: 

"Durante os trabalhos de inspeção, tanto na parte do
cumental quanto na operacional, observamos que as ir~ 
regularidades se sucederam, numa evidente prova de má 
administração do Erário Público." 

"TaLafirmativã encontra guarida na série de restrições 
apontada ao longo deste relatório, com respaldo nas 
normas que regem a administração publica." 

"Ressaltamos o fato de que, dos 1:150, 5 km de estra
da a serem efetivamente recuperadas, nos quatro municf
pios objeto da nossa inspeção, foram dados como execu
tados apenas 678,1 km, que representam apenas 58.94% 
da obra contratada." 

"Para esta informação há ainda o agravante de que as 
obras apresentadas como executadas e, por conseguinte, 
efetivamente pagas, na verdade não foram, como de
monstram os nossos engenheiros em seus minudentes re
latórios técnicos." 

Sr. Presidénte e Srs. Senadores: os dados que acabo de 
apresentar põem em relevo dura constatação: a cor~ 
rupção, em Rondôhia, está sem dúvida, institucionaliza
da. Citei os norpes de alguns de seus '!Rentes e algumas 
de suas façanhas, reveladoras da insensatez e do despu
dor do _Governo rondon.iense. 

Esperamos que toda a verdade seja revelada. E que se~ 
jam devidamente punidos os culpados. 
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O povo de Rondônia não pode continuar asSisiíriõo, 
impassível, a esse escandaloso espetáculo oferecido pela 
Administração- do Estado. Apelo, assim, aos órgãos 
competentes para que acelerem as providências neces
sárias ao estaticamente da sangria do Erário do Estado, 
provocado por um Governo irtesp"OiiSâVCl e corrupto. 

Era o que Hnha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO. 

O Liberal 
Belém, segunda-feira, 16 de NrihO- d6-1986. 

CANDIDATO ACUSADO DE FALSIFICAÇÃO 
DA IDADE EM ROND0NIA*a010 

Porto Velho- O empresário e suplente de deputado 
estadual pelo PMDB de Rondônia, Mário Fernando 
Emmanuel Borla Gonçalves Braga, denunciou ao Minis
tério Público e à Justíça Eleitoral d_e Conselheiro Pena
MO e ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondôniã- qUe o 
Deputado Federal Orestes Muniz (PMDB- RO) alte
rou a sua data de nascimento para poder concorrer ao 
Senado nas próximas eleições. Muniz tem 34 anos, ê pre
sidente interino do PMDB rondoniense e segundo su
plente da Secretaria da Mesa da C~rnara dos Deputados. 

Para conseguir modificar a documentação, de lO de fe
vereiro de 1952 para lO de fevereiro de 1951, o deputado 
contratou um advogado que foi até Vila Ferruginha, Ço
marca de Conselheiro Pena, onde está assentado_ o seu 
nascimento. Além do cartório, foi também :PrOcuiado o 
vigário da Paróquia de São José, que lhes forneceu uma 
certidão atestando o batismo de Muniz. Ao perceber a 
manobra, no entanto, o vigário, Pe. Geraldo, cuidou de 
expedir uma certidão negativa na qual esclareCe a verda
deira data do nascimento do parlamentar. 

Muniz solicitou e obteve do Juiz de Direito, Geraldo 
Coelho, a alteração de seu registro, passando a constar o 
nascimento como lO df: fevereiro de 1951, o que lhe favo
recia a candidatura a uma vaga no Senado. De acordo 
com Mário Braga, que é também um dos fundadores do 
PMDB rondoniense, o parlamentar teria alegado ao juiz 
que seu pai não procedeu ao regístro no ano correto 
«por morar num lugarejo de difícil acesso e que, ao fazê
lo, no ano seguinte para evitar o pagamento de multa, 
declarou que o filho havia nascido em 52". 

-Isso não é verdade - alega Mário Braga -, e até 
representamos contra o Orestes na Promotoria Pública 
de Conselheiro Pena. Pedimos ao piomotor Gilson Fon
seca o cancelamento desse novo registro e o retorno à 
data anterior. 

O empresário garantiu, ontem, que insistirá p<ira que o 
TRE rondoniense proíba os inúmeros outdoors coloca
dos pelo deputado e pelo candidato ao governo, Jeróni
mo Santana, em todas as cidades do interior e ao longo 
da BR-364~ "Trata-se de uma propaganda carissima e to
dos querem saber quem estã custeando-a, uma vez que o 
candidato tem posses limitadas." Os outdoors do Depu
tado Muniz mostram duas grandes fotos com os dizeres: 
.. Orestes - Senado e J erônimo - Governo 86". 

Rompimento 

O PFL rondoi1.iense escolheU às vêsperas da con
venção regional do PMDB, realizada ontem, para comu
nicar oficialmente ao Governador, Ângelo Angelin, o 
rompimento dos acordos da Aliança Democrática no Es
tado. O presidente pefelista, José de Abreu Bianco, in
formou que o Senador Odacir Soares (PFL - RO} é o 
candidato ao governo, tendo Como vice o Deputado Es
tadual José do Prado. 

Segundo o SenadOr Odacir Soares,- foram afastadas· 
quaisquer possibilidades de coligação com o velho alia
do, que vinha se tentadq, através da part.icipação do ex
prefeito de Porto Velho, Jerônimo Saritana (PMDB), 
apontado na convenção peemedebista candidato ao go-
verno em' novembro. ' 

Odacir Soares vem pleiteando o governo de Rondônia 
desde a época do dtinto Território Federal, quando pre
sidiu a Aliança Renovadora Nacional- ARENA. Elei
to pelo PDS em 82, ele tem um mandato de oito anos. 

No final da semana, o presidente do PFL, DepUtado 
_ J_?s!_ ~n_fp, ~~e~q!_'::':eu ao Governada Ângelo Angelin 
cerca de 400 cargos na admm1stração pública e pedtu aos 
secretários indicados pelo partido - Obras Públicas, 
Planejamento, Saúde, I':Jterior e Justiça - e aos presi
dentes da Co_mpanhia de Água e Esgoto de ROndônia - . -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão li) 

Cãerd - e Centrais Elétricas de Rondônia - Ceron -
que solicitassem imediatamente demissão. 

Correio Braziliense - 8-8-86 - /P Cad. Pág 2 

TROCA DE IDADE LEVA 
DEPUTADO Ã JUSTIÇA 

Po~to Velho -Com a declaração que a parteira Ma
ria Rodrigues da Silva prestou ao Cartório do Segundo 
Ofício de Conselheiros Pena (MG), confirmando que o 
Deputado Fe9eral Orestes Muniz tlãsceu em 1952 e não 
em 1951 - o dia e o mês do parto ela não lembra -, o 
juiz daquela comarca, Geraldo Domingos Coelho, enca
minhou uma carta precatória intinerante à Justiça de Ji
paranâ, determinando que o parlamentar seja ouvido 
"onde estiver" no inquérito em- que é denunciado pelo 
Ministério Público de Minas Gerais por falsidade ideoló
gica. Há duas semanas, ele se recusou a depor numa car
ta precatória, justificando que tem foro especiaL 

Orestes Muniz foi denunciado à Justiça pelo Suplente 
de Deputado Estadual, Mário Braga (PMDB - RO), 
que o acusa de ter tirado uma nova certidão de nasci
mento no Cartório do Registro Civil do Distrito de Fer
ruginha, aumentando a idade em um ano para poder 
concorrer ao Senado. Muniz desistiu âO senado e dispu
ta a vice-governadoria: em Rondônia, niaS comO nasceu 
no dia 10 de fevereiro, conforme documentação apresen
tada pelo denunciante à Justiça, até 15 de novembro não 
terá .completado 35 anos, a idade exigida pela Consti
tuição Estadual para o cargo. 

Jornal de Brasília - 8-8-86 - )9 cad. pâg. 2 

IDADE IMPEDE CANDIDATURA 
EM RONDONIA 

Porto Velho- Embora não se reCorde do dia e mês, a 
parteira do Deputado Federal e candidato a vice
Governador de Rondônia pelo PMDB, Orestes Muniz 
Filho, Maria Rodrigues da Silva, afirmou, ao depor no 

Diocese de Cov. Yaladares 

Agosto de 1986 

Cartório do 29 Ofício de Conselheiro Pena (MG), que ele 
realmente nasceu em 1952, portanto estaria com 34 anos 
e impedido de concorrer a vice-governadoria, pois a 
Constituição do Estado fixa como idade mínima 35 
anos. 

O Juiz de Conselheiro Pena, Geraldo Domingos Coe
lho, também informou ontem ao Empresário e Suplente 
de Deputado Federal, Mário Braga, que contesta a idade 
de Orestes, ter expedido uma carta precatória itinerante 
cifa-ndO- o Deputado. Com isso, o parlamentar, que at~ 
agora não depôs, -porque alega domicilio no Distrito Fe
deral, deve prestar depoimento onde estiver. quando for 
localizado pelo oficial de Justiça. 

De acordo com fotocópia do livro de registro apresen
tada por Mário Braga, Orestes nasceu em 10 de fevereiro 
de 1952 mas, para poder concorrer ao Senado ou à vice
governadoria, solicitou a alteração, no fim do ano passa
do, para !O de fevereiro de 1951. 

Orestes contesta, afirmando que só foi registrado em 
1952, embora, segundo diz, tenha n~scido em 1951, por
que sua família morava na zona rural de Conselheiro 
Pena e encontrava dificuldades para se deslocar até o 
Cartório da cidade. 

ORESTES MUNfZ (Orestes Muniz Filho) PMDB -
Rondônia 
~rofissào: Advogado. 
Nascimento: lO de fevereiro de 1952, Conselheiro Pena, 
MG. 
Filiacão: Orestes Muniz e Jovita Alves Muniz. 
Cônjuge: Nadir Medeiros Muniz. 
Filhos: Chrystiane Leslie de Cley Jéfferson. 
Estudos e graus universitários: Bacharel em Ciências Jurí
dicas e Sociais - Universidade Católica do Paraná. 
Legislatura: 1983-1987. 
Principais fatos da vida parlamentar e administrativa: 
Membro da Comissão do Interior (1983); Segundo
Suplente da Mesa (1985-1987)- Câmara dos Deputa
dos. 

PAROQUIA DE SAO JOSÉ 

CONSELHEIRO PENA 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE RONDONIA 

O Bel. Eyward Osanam de Oliveira, Diretor~Geral do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, na 
forma da lei, etc. 

Certifica, a requerimento do Sr. Mário Fernando 
E.B.G. Braga, que revendo os autos de Registro de Can-. 
didatos a Senadores e Suplentes, Deputados Federais e 
Deputados Estaduais do PMDB, requerente Jerônimo 
Gai-cia de Santana, cujo feito se processou sob n"' 6Ii82, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

'•......... _~ ... 

Vistos., etc .• -. 

ORESTES MUNlZ FILHO, atnnrés de seu procur2 
dor constituido, requer a retificaçãO da data de seu naS 
cimento lançada em squ registro civil. -
· Afirma ter nascido cm 10/0ZTSl, e que no -
seu registro constou erradamente, como se tivesse nasci
do em 10/02/52. 

Opinou íavoravclmCnt"e o Dr. Promotor. 

Decido. 

Diante da documcntaçio a~rese~t~da, especi
almente nas escr1turas pGblicas de declaraçois de fls. -
08/10, e ainda Justificação de B~tismo de fls. 13, e com 
funda~~~~n to na L e i 6. O 15, de fTro-_ _o-- pedido inicial e deter 
mino ao Sr. EscTiV~o do Registto de Paz do distrito de = 
Ferruginha, que proceda a retificação requerida, para 
que conste no regist.ro de nascimento de ORESTES MUNIZ FI 
LHO, a data de seu nascimento~ corno 1.0/02/1951. expedin~ 
do-se, para tnnto, o competente alvari de averbaçio. 

Custas pe o requerente. 

novembro/1985 

. .-vt ur '+i .. 
:- "· ·-· . ,· I 
t~ . -~Cv)l~ .. ) 

---~~-
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classe "D", deles verificou constar às fls. 66 a certidão do 
cartório Eleitoral da Comarca de Ji-Paraná, datada de 
doze (12) de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(1982) cujo teor ê o seguinte: Serviço Público Federal
Cartóiio Eleitoral - Certidão - Escrivão da Terceira 
Zona Eleitoral de Ji~Paraná- Estado de Rondônia
Certilic~, a pedido verbal da parte que interessa, quere
vendo o Fichário de Eleitor~ desta zona, consta a ficha 
de Oreste Muniz Filho, inscrição e título eleitoral n"' 
103.051, votante na 138~ (centésima trigésima oitava) 
.secção expedido em 30-I0-$0, estado civel: casado, pro
fissão: advogado, nascido em 1()..2-52, natural de_Conse-

'lheiro Pena, Estado de Minas Gerais, filho de Orestes 
Muniz e de Jovita Alves Muniz, residente em Ji-Paranâ 
- RO. O eleitor em apreço está quites com a Justiça 
EleitoraL O referido ê verdade e dou fé. Ji-Paranâ, 12 de 
julho de 1982. Luiz Bianco -Escrivão Eleitoral de Ji
Paraná. Nada 'Maís. O Referido é verdade e dá fé. Dado 
e passado nesta Comarca de Porto Velho, aos vinte e cin
co (25) do mês de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(1986), Eu, Chefe. do setor de Controle de Processos, 
mandei datilografàr e conferi, e eu, Diretor-Geral, su6s
crevo e assino. - Eyward Osanam de Oliveira, Diretor
Geral do TREfRO. 
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MINAS GERAIS 

CARTA PREGA TÓRIA 

c dirigid:a :ao M. M. Juiz de Direito d:a Com.1rc:a. de_·~.L~.A~MJÁ,__:;Rc;:D;.:• ___ _ 

pelo Juiz de: Direito dc:n:z Com:~.rca dt' Comdhciro Pena, fuudo de Min:u Gerais, o:a forma di
:unc dc:c\:zrad::~.. 

A Vom. E.J:cdênci:l, E.xcdc:ntÍssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, d.a Comarc:a de _____ _ 

;l_~,:-.P..!-:.~3.:.'"!~-. .BQ.,•,,.. _______ •·---·-•'""''~---·•••--u• 
ou 2 quem a.s vê?..t"S fizer, e o conhecimento desta deva pertencer. 

-~...-,~0'--"DoC.: utor GC flA!::Q~--Q~.~~-~-~~-~-Q-~ .... S,!:-!_~.~-!.~9_-·-·--·-------· --·-------· ---------
Enado d~:: Mín;.s Gerais, em pleno exerckio, na fm-m:~ 

T .. ~ .. :.~.!~--~-~-~_;?.~-----~.f:~:!.~~i_Y E L_]~..§Qf~~:-~-~-!!.f..?. ______ :_ 
...... nos autos da ;~ção .. .f:!4P) Q~ .... ÇNL!J .. ~-~-!1 .... E~.!JJ].!.[~ADA _______ _ 

.. : ... , que move(m), por este jui:w c Cartório do B!crivio que est:l subscreve, 

.. r.~.b.tl.9.. ··-·········· .. ···----·-···-~·~ 
............. -~---··· .. -c que "V:r.i tr:UJscrít:r. .. ~-~.:.~~--~~-=.::_o ___ _ 

,. .......... _._,_,,_. Em vinudc: do que, ":: expediu :a pre,ente C:r.t"U Prec:r.t6ri:r., com 

; ~} tror d:r. qual depreco :l V. Excia., para que 3cndo-.lhe apresentada, :r. cumpra :r. faça cumprir c 
1

'g:Uard:r.r, ul 

' Cllln:t nd:r. se cont~m e dccl.:!.r:r.. E cm 3C:u -cumprimento, depois que V. Exci:~.. profedr-lhc seu rc:speiúvel 

í.'UMPRA-SE, se digne de ordenar o cumprimento d:r.(s) diligênci:r.{s) rcquerid:t(s) c:rn 2 mern12 petiçio, o que: 

or..1 lhe depreco, n:t Iorm:t d:t lei. 

Se V. Exci:r.. :usim o cumprir e fizer que se cumpu, prest:lr&. relev:UJtc:s suviços h partes, 

rrum. c:!red:r.l mercê. 

D:r.d:r. e p:w:r.d:r. nest.a Cidade de Conselhet;o Penal\ fst:r.do ~~e Mm~ Gc:r.2.is, :ms ..... J.~_ ....... _ 
---- . __ d1:r.s do m~.~h_o ________ de milno,.ec.c:nJ e 9eJtdrR{lt2 __ r:: -~S:.:":.:":.:S:__ __ _ 

Eu, _-g;~·~ ' ·..... . ,E5crivio do '29 uf.Ícln _:; dnilogr.afc1 e -_:::-: _ __:-__ ~ .---

cpE LHO 
Juiz de Direito 

Agosto de 1986 
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P'R O C U R A Ç J O 

" Eor este_ Ina:tr1.J.i.!lento Iarticul.:;:.r tle :tr.ocuração, Nár_io Fernando Em-

-manuel Borla Gonçalves Bracu,_ bro.uileiro, solteiro, portador da 

-CI l3354rr-U5..nau.s - 111.~, Cl-'F 021519602-34, resid~nte e domicilj.ad_o_ 

·na ciduàc de Ji I a.raná - TIO, .11-J.})rcslr~o e Su,!ll::nte do DePutado Es

tadual do R:.DB de liondÔ.i.ü4, noLlE.ia e .. ~COJl.Sti tui seu bast!.Jllte pro

curador o Dr .. Ulys:..:.c.s I.Jaia, br:.;.zilciro, caGado, Advogado OJU3 nQ 

24530 .B CPF 107680846-87, coJu c~.:;cri tório profissional na Rua 17 

de:'d,czembro nº l61J na ciC.o.úe Gouscliwiro l'cna - 1JG, para, com 

podc1·es <.$!})los, gerais e ilimitados, ~neressur no FORO em géral, 

pode:nc.lo .:propol~ ut; :J.çÕt:::s t...tK jl1J.C.~l' t:.:.JILveniellt.es, visando obter 

a anulaç&o u;:::. l'ctiriu.:.t··~·=CJ Uu rca:_.i:::ü·o civil .de Orestes I.~uniz 1"ilbo 

podenUo ci-ncl..:. pra tic<..:J.~ touuc os <-rt.u:..> necessário ªo bom, cabaJ c 

fiel d_e:_s_c~_;,;;:nuJJO a:o p:rE.5eui.ç J;!a.tldu.to, L,c-lusivc, ,rõ.tificando repre

sentaç[io o:;: i:.ltJ.ut:ri to poliL: iul c c.é.Ji"J·Un.hanüo-o ef:.l tod<.!.s à~ suas 

:faBes; c pru.ticar·todos os o.tos lcz;<.iis c nc_c_ess .. J-ios ao bom e fi

el cum1Jl"J.:.lenl.o dLstc r.;.anü:..:.to, illCl)lDive substabelecer •. 

~Jue a tudo o outoreant.e d~á lJO:.r. 1"icillt' c valioso 1 rs.tifica.J._do se 

neceosário for .. 

.Porto VE.Dto, 25 de jllllho de 198G. 

,f>UTENTICACAO 

CONFERE COM O OR!G!-

Em l("llt'. __ ...{t__!lll r ·r ndo 

~: TAB:::.:..L\0 

C.t~.nTúma 
fC:L!C!AtD 
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mada por Rubens Alves Cândido. E Braga aponta mais 
um erro "Na qualificação consta ser Orestes filho de Pe
dro Cândido de Souza e Camila Cândida Muniz. tendo 
como tabeliã Luzia Regly Muniz Corilaço" que Braga 
entende ser parente do deputado. 

Neste aspecto lá pelo menos uma contradição com a 
certidão fornecida pela diocese de Governador Valada
res, paróquia de São José·, em Conselheiro Pena, que cita 
como pais do Deputado Orestes Muniz e Jovita Alves 
Muniz. 

Mais adiante, Braga cita que como testemunho do do
cumento emanado do cartório de Ji-Paraná aparece 
Odílio Muniz, filho de Orestes e Jovita, irmão do depu
tado .. enquanto a certidão de batismo foi conseguida 
pelo advogado Hêlio Silva Salgueiro testemunho com
prometido pois é advogado que patrocinou a pretensão" 
do deputado Braga continua, diZindo que, padre Geral
do, que assinou a certidão negativa, enfatiza a data do 
nascimento a 10 de fevereiro de 1952. 

Nulidade 

Sempre deixand"á-transparecer em seu documento que 
o deputado Orestes Muniz abusou da boa fé de várias 
pessoas o suplente Mário Braga peticiona_ para a sus
tação dos efeitos da retificação registro cíVil e lembra que 
caso o PMDB lance mesmo Orestes Muniz candidato a 
cargo marjoritário .. ciiridiâaü.irá· apoiada em alicérces 
fundados numa falsidade documental, implica em graves 
prejuízos para legenda e ao Esta-do, a quem interessa a ri
gorosa obediência: das normas legais e da sua Consti
tuição". 

Junto com o documento ingressado em jufzo, Braga 
também anexou outros, como cópia do registro de batis
mo de Orestes Muniz Filho e CCrtidào fornecida pelo 
TRE, com cópia do registro de fichário de eleitores, onde 
consta a data de nascimento do deputado, I O de feverei
ro de 1952. 

Na certidão negativa fornecida'. peJO padre Geraldo, da 
paróquia de São José Conselheiro Pena, o vigário assi
nou: .. Informações dadas pelos senhores Hélio Silva ~al
gueiro (advogado) e Milson Jos~de Oliveira, foi entre
gue uma declaração n\' 1.172, const!l:ndo como data_?o 
nascimento o dia 10 de fevereiro de 1951. No dia 19 de 
maio de 19~6 apresentoll-se uffia certidão de nascimento 
feita no Cartório de Ferruginha, livro 3A, folha 147, n\' 
1.876, sendo dia do nascimento 10 de fevereiro de 1952. 
Portanto a data colocada na declaração passa a ser lO de 
fevereiro de 1952" 

NO PMDB, O SENTIMENTO Ê 
DE VERGONHA 

Oficialmente não hã qualquer posição dentro do 
PMDB com· relação à certidão alegadamente falsa que o 
deputado Orestes Moniz Filho, 29 suplente da Mesa da 
Câmara dos Deputados, apresentOu para justificar a al
teração da idade e, desta forma, conseguiu ter seu nome 
apreciado pelos convencionais do PMDB como preten
dente à indicaÇão pãra cargo mijOrffãrio - senado ou 
vice-governador - na eleição de novembro. 

O irmão de Orestes, também deputado estadual Sa
draque Muniz prefere não falar do assunto citando a 
mesma frase que 6 líder da bancada do partido na As
sembléia, deputado Ronaldo Aragão disse quando per
guntado: "não há mais nada a discutir. Temos uma sen
tença transitado em julgado." 

Vergonha 

Mas dentro do partido hã quem pense diferente embo
ra - como afirmoU um filiado ao PMDB - .. pela po
siçãQ que o Orestes tem hoje, mandando no partido, Cu 
falo mas não coloca meu nome aí''. , 

••e um fato vergonhoso. Um partido que durante mais 
de 20 anos ·anunciOu aos quatro ventos que defende a 
moralidade pública não pode ter_um candidato que frau
de a lei para aumentar a idade", diSse a fonte ouvida pelo 
O GUAPO RÊ. 

Outro político, quando perguntado a respeito, tam.- · 
bém posicionou: .. falo mas não bota meu nome que se 
não eles me queimam na convenção, mas acho que isso 
só pesa contra nós peemedebi~ta~... . . . 

O candidato à indicação a vice-governac!_or, Antôn!o 
Morimoto, concorrente de Orestes para este cargo:. foi o 
único que se permitiu um comeritârio com seu nomejun-
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to: "Da mesma forma que entendo ser a ação do Mário 
Braga prejudicial ao partido, defendo que o PMDB deve 
investigar o fato para evitar problemas". 

Dentre alguns peemedebistas há pelo menos um te
mor, o de que saindo candidato e se~do eleito, Orestes 
Muniz venha- a ser condenado pela Justiça e perca o 
mandato. Então o partido perde também a vaga con
quistada e a legenda dos votos, o que pode comprometer 
atê meSmo a eleição do governador, se ele sair como vice. 

FALTA DE OPÇÃO PODE 
PREJUDICAR O PMDB. 

O anúnci_o de que o ex-deputado e ex-prefeito Jerôni
mo Santana estã doente e por isso poderá ser afastado da 
disputa pelo Governo do Estado, fato divulgado por 
fonte oficiosa com bom acesso ao PMDB e ao palácio 
Presidente V argas, pode ter algum fundamento especial
mente se a questão em debate for a evolução dos aconte
cimentos desde quando, em novembro de 1985 Santana 
foi eleito prefeito de Porto Velho. 

- Cheguei a sugerir que ele não assumisse porque fi
Caria pouco tempo, um período de inverno e isso desgas
taria a sua imagem junto ao eleitorado afirmou, nos pri
meiros meses deste ano a um repórter o vereador J o sê 
Guedes, que foi quem passou a Prefeitura a Santana e 
atualmente ê tesoureiro do PMDB. 

Totalmente Hgado desde 1970 apenas à atividade par
lamentar, sem qualquer ação executiva:, Santana teve 
-com relação a si um comentário de outro peemedebista: 
"ele dificilmente saberá se comportar como vidraça, já 
que sempre tem sido estilingue". 

Dentro do PMDB, desde há algum tempo uma ala 
muito. forte vem cobrando de Santana uma abertura 
maior dentro do partido e quando a convenção foi anu
lada_--:-:- por erro de ~ireito em ação impetrada pelo su
plente de estadual Mãrio Braga, o grupo que estava mais 
distanciado de Santana, liderado pelo prefeito Tomãs 
Correiã e deputado estadual Ronaldo Aragão ganha~am 
mais _f9rça, facilitados- pela saída do partido-dos senadO
res Gal vão Modesto eC!audionor Roriz, alêm do federal 
Assis ÇanutQ e_ Q estadual Zuca Marcolino.' 

. "O :rUim neste quadro ê que o partido não t~m outra 
boa opção se Santana õeíxar o Governo Pi-eferindo dis
putar outro cargo", segreda um candidato a eleição ma
joritária, acrescentando que agora o PDMB estã saindo 
do estado em que se encontra desde 1970 e apontado Ou
tro fato. 

"Para 1990 vamos ter um nome ao Governo, o prefei
to Tomás COrreia, que está apostando tudo para tal", E 
um fator ê Citado pela fonte ouvida, para justificar esta 
afirmação: 4 •o Tomás, para não se comprometer com 
ninguém, liberou os votos que tem na convenção para 
que dêem apoio a quem quiserem". 

CONSULTA 

O Sr. Mário Fernando -Enlari.Uel Borla Gonçalves 
Braga, membro do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, faz a seguinte consulta: 

St;":odo do __ d_omínio público o conhecimento de que o 
Deputado Fejieral Dr. Orestes Muniz Filho, valendo-se 
de procedimento judicial, procedeu retificação em seu re
gistro de nascimento, na Comarca de Conselheiro Pena, 
Estado de Minas Gerais, conseguindo acrescer um ano à 
sua idade, já qUe pretende ser_ candidato pelo valoroso 
PMDB, ao cargo de Vice-Governador de Rondônia, no 
próximo pleito de 15 de novembro, ip.dago ao ilustrado 
advogado: 

1 -A retificação de idade 9COrridajudic:;ialmente tem 
a garantia constitucional da coisa julgada? 

2 - Fof proposta medida cautelar inominada contra 
tal procedimento levado a efeito Pelo mencionado Dr. 
Orestes Muniz Filho, naquela mesma Comarca, se~do 
requerida a sustação dos efeitos da retificação dô regís
tro civil do mçsm(). Tal medid:ajudici.~l pode trazer con
seqüências desagraôáve_is ao PMDB, caso sua chapa ma
joritária para Governado_r e Vice-Governador seja inte
grada pelo aludido Deputado? 

3- Consta que o ilustre Deputado recusou-se a rece
bera citação con~_ida em precatória origin3.da na medl~a 
cautelar _mencioriada, alegando ter foro previlegiado na 
CapitalFejieral por sua condição de parlamentar. Isso 
procede? 
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Parecer 

O Sr. Máiio -Fernando Emanuel Borla Gonçalves faz 
as indagações supra- mencionadas às quais passo a res
ponder: 

Atento às questões propostas e à documentação apre
sentada, passamos a enfocá-las como se segue: 

l - Antes de adentrarmos no âmago da questão, ur
ge, de plano, fazer a observação de que a garantia consti
tucional di COisa julgada ê regra e, como tal, comporta 
exceções. To do ato judicial é passível de ser atacado, 
J>~m_oomo, rescindido. _ 

A função judicial se divide doutrinária ejurispruden
cialmente em contenciosa e voluntária. A coisa julgada 
nos seus dois aspectos, formal e material, é própria e eS
pecifica dos procedimentos contenciosos, sendo este o 
traço marcante de diferenciação de ambas as jurisdições. 

As retificações de-registro civil são tidas e alinhadas, 
sempre, como dentro dos procedimentos de jurisdição 
voluntária, estando, por conseguinte, submetidas à regra 
do art. 1, III do Código de ProcessO: Civil. assim como 
do art. 112 da Lei n\' 6.015, de 31-12-73, verbis: 

"A sentença poderá ser'modificada, sem prejuízo 
dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstân
cias supervenientes,'' 

.. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o va
lor probante da justíficação, em original ou por 
tr_aslado, pela autoridade judiciária competente, ao 
conhecer de ações que se relacionem com os fatos 
justificados." 

As próprias normas transcritas são sintomãticas e fa
lam de forma inconteste da certeza de que as decisões de 
retificação de idade podem ser modificadas a qualquer 
tempo, havendo circunstâncias supervenientCs, o que, 
ipso facto, obriga a qualquer expert do Direito a enten
der que não existe para a hipótese formulada, a garantia 
da coisa julgada. 

A propósito do entendimento esposado acima, trans· 
crevemos da uníssona, robusta e uniforme jurisprudên· 
cia cinco significativos acórdãos, verbis; 

18.045- A sentença prolatada em procedimento 
de jUrisdição voluntária pode, a pedido do intereSsa· 
do, e se ocorrerem circunstâncias superveriientes, 
ser modificada pelo Juiz (Ac,unân.da 1• Câm. do 
TJ-SC, de 2-5-80, na ApeL 14.988, rei. des.TYCHO 
BRAHI Jurisp.Catarirtense, vol. 129; -p. 237; Ad
coas, 1980, n'73.035). 

18.046- Em processo de jurisdiÇão voluntáriá, 
não hã coisa julgada material. (Ac. unân. da Jt_ 
Câm, do TJ-SP de 16-J.-78 no agr. 267.675, rel. des. 
Nelson Pinheiro Franco; Rev dos Tribs vol. 516, 
pág. 82). 

18.047- Os atos de jurisdição voluntária não se 
, acham subordinados as mesmas regras do processo 
-contencioso, porque são eles atas administrativos, 
não se submetendo nem à coisa julgada material, 
nem à formai (Ac. da 3• Câm. do TJ-SP, de 23-7-79, 
no 278.442 rei. des. Milton Evaristo dos Santos; 
Rev. Jurisp. do Trib. de SP. vol. 57, pág. 245; Rev. 
dos Trib. voL 526, pág. 52). 

18.048- As sentenças proferidas em processos 
de jurisdição voluntãria podem ser modificadas pelo 
próprio juiz que as proferiu ou por outro, que venha 
a apreciar a questão, em ocorrendo circunstâncias 
novas (Ac. unân. da 6• Câm. do TJ-SP, de 28-6-79, 
na.apel. 271.674 rei. des. Nereu ~r de Morais; 
Rev. de Jurisp. do TJ-SP,-vol. 6l. pág. 53) 

18.048-A- A coisa julgada formal subsiste ,na 
jurisdição voluntária, salvo a hipótese de ocorrência 
de circunstâncías supervenientes (Ac. unân. da_9• 
Câm, do Trib. de Just. de SP de 9-10-80 no agr. 
10.143-2 -rel. des. Odyr Porto; Rev. Trib. vol. 551, 
pág. 97). 

2- Não há dúvida nenhuma de que, tanto a Consti
tuição Federal, como a Estadual exigem como requisito 
fundamental, a idade de 35 (trinta e cinco) anos p~tra 
qUalquer cidadão brasileiro concorrer aos cargos de Se
nador e de Vice-Governador de Estado. 

Embord já tendo o ilustrado Deputado retificado sua 
idade para 35 anos, o fato de ter sido proposta medida 
cautelar contra a mencionada retificação, diante da ccr-
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teza de inexistência da coisa julgada, reabre amplamente 
a possibilidade de se discutir em profundidade a legitimi
dade o~ não da retifi_cação ocorrida (cOmo jã está haven
do), CUJa solução definitiva poderá consolidar a retifi
cação como procedida ou fulminá-la e voltar o Hustre 
Deputado a contar com a idade cronológica de apenas 
34 anos. Nessa hipótese se ocorrente, fatalmente poderá 
? PMDB sofrer prejuízos irreparáveis caso o Deputado 
mtegre a chapa majoritária do Partido, à luz do parágra
fo 19 do art. 29 da Lei Eleitoral, pois a mesma estabelece 
que o registro de candidato a Governador e Vice
Governador, far-se--á sempre em chapa única e indivisí
vel. 

É interessante observar ainda que, pela forma preconi
zada para o registro de chapa, havendo impugnação de 
~m. de seus integrant.es, e sendo a mesma impugnação 
JUlgada procedente, os efeitos da decisão, forçosa e auto
maticamente atingirão, também, o cãndidato a Governa
dor. 

3- Não hã dúvida nenhuma de que a Constituição 
Federal assegura ao parlamentar o fôro privilegiado. 
Mas, é preciso atentar que tal privilégio ê restrito ao 
campo penal e nunca na esfera cível. 

PelOs documentos exibidos, a medida cautelar é de na
tureza civil e, datíssima máxima vênia, não pode nem 
deve o ilustrado Deputado Federal entendê-la como se 
matéria ci'ímíti.al fôsse, para valer-se do privilégio de 
fóro. 

A propósito a própria medidã cautelar dá-nos notícia 
dejã ter sido instaurado inquérito policial para apuração 
dos fatos e, nesse procedimento, aí sim, poderá o ilustre 
Deputado valer-se do fóro previlegiado. 

Conclusão 

Pelos aspectos enfocados, cremos ser temerária ao 
grandioso PMDB a homologação de uma candidatura a 
Vice-Governador, cuja idade já se acha c_onlestada em 
juízo o que, por si só, seria suficiente para torná-la inviá
vel, não somente pelos riscos futuros, como também, 
pelo aspecto moral que representa. 

Porto Velho, 30 de julho de 1986.- Jeová Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a_ p~esente 
sessão, designando para a sessão Õrdinâria de amanhã a
seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 31, DE 1986 

(Em regime de urgência - art. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 31, de 1986 (n9 7.596/86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nos ofícios judiciais da Justiça 
do Distrito Federal e dã outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS F'AVORÁVEIS, proferidos em 
plenãrio, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~> 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
comO coricluSão de seu Parecer n~' 409, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em CrJ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 410 e 411, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 97, de 
1986, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter
mos do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n~" 
80, de 1984, de sua autoria, que "altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 horas semanais a jornada de trabalho". 

Agosto de 1986 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 160, de 
1986, de autoria do Senador Cid Sampaio, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, 75-A, 76 e 77 do Regimento In
terno do Senado Federal, a constituição de uma Comis-
são Especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tributária, 
tendo 

PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em ple
nário, da Comissão: 

- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 minutos.) 

ATA DA 115' SESSÃO, REALIZADA 
EM 25-6-86 

(Publicada no DCN - Seção II - de 26-6-86) 

Retificaçio 

Na página n~' 2.201, I• coluna, na numeração na Casa 
de origem, do Projeto de Lei da Câmara n"' 40, de 1986, 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que es
tabelece normas complementares para a execução do dis
posto no art. 27 da Lei n"' 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
com a redação da Lei nl' 7 .453, de 27 de dezembro de 
1985, e dá outras providências, 

Onde se lê: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 40, de 1986 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N"' 40, de 1986 

(N' 7.528/86, na Casa de origem) 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 153• SESSÃO, EM 12 DE AGOS· 
TO DE 1986 

LI- ABERTURA 

1.2- ExPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 178(86, de autOría 
do Sr. Senador Nelson CãirteírO, que dispõe sobre a 
utilização de "robot" nas atividades ind\lstriais insa~, 
lubres. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 179 /8"5, de autoria 
do Sr. ·senador Jamil Haddad, que acrescenta pará
grafo ao artigo 67 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 180786;-áe-liutoria 
do Sr. Senador Maurício Leite, que dispõe sobre a 
produção de veículos automotores, sua segurança, e 
dã outras providêndã.S. 

-Projeto de Lei do Senado ns> 181/86, de autoria 
do Sr. Senador Gastão Müller, que torna obrigatória 
a especificação dos alimentos e beOldas que interfe
rem na absorção ou no efeito das drogas e medica
mentos, nos rótulos, bulas e impressos dos mesmos. 

1.2.2 - Comuiticacào da Presidência 

Recebimento das Mensagens tt\'s 260 a 269/86, pe
las quais o Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que as Prefeituras Municipais de 
Contagem, São Sebastião do Paraíso, Pedro Leopol
do e Nova Lima-MG, Dourados-MS, Mogi das 
Cruzes-SP e os Governos dos Estados de Sergipe e de 
Pernambuco possam contratar operações de crédito, 
para os fins que especificam. -

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Noticia publi
cada do "Jornal de Brasítia", de 9 do corrente, sob o 
título "BNDES investe na borracha sintética.'' 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Necessidade da regulamentação, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, das pesquisas de opinião pública 
sobre o processo eleitoral. 

SENADOR HELV{D/0 NUNES - Exigências 
que estão sendo feitas pelo Banco do N ardeste do 

SUMÁRIO 

Brasil, aos clientes que pretendem liquidar obri
gações pendentes naquela instituição de crédito. 

SENADOR JOSJJ IGNÁCIO FERREIRA - Ge
renciamento do Fundo PIS-PSEP. 

1.2.4 - Apreciação de matéria 

Requerimento n'i' 267/86, lido em sessão anterior, 
de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista e outros 
Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado 
aos oradot:es do expediente de sessãO "ã sei' OPortu· 

-mente maicada, seja dedicado a homenagear o Dr. 
Augusto Cêsir Leite pelo centenário de seu nasci
mento. Aprovado. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n'>~ 31/86 (n'i' 
7.596/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a criação 
de cargos nos oficias judiciais da Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências. (Em regime de ur
gência). Aprovado em segundo turno. Â sanção. 

---::Projeto de Resolução n'i' 35/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 

·Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trínta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros). 
Votação adiada, a fim de ser feita na sessão de 11 de 
setembro próximo, nos termos do Requerimento n9 
273/86. 

- Requerimento n'i' 97/86, solicitando, nos termos 
do art. 195, inciso I do Regimento Interno, a inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 80/84, que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho. Aprovado. 

-Requerimento n'>~ 160/86, solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, 75·A, 76 e 77 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a constituição de uma comissão· 
especial, composta de 7 membros para, no prazo de 
180 dias, realizar estudos sobre a Reforma Tribu· 
tár:ia. Aprovado. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR :IAM/L HADDAD- Apelo em favor" 
da aprovação de requerimento de autoria de S. Ex• 
de convocação do Sr. Ministro da Fazenda, para 
prestar esclarecimentos sobre o emprêstimo compu!.: 
sório e o Plano de Metas. 

SENADOR NIVALDO MACHADO, como Líder 
- Aniversário de criação dos Cursos Jurídicos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Problema 
do abastecimento de água potável. 

SENADOR CESAR CALS - Considerações 
sobre projeto de lei de autoria do Poder Executivo, 
que atribui competência ao Tribunal de Contas da 
União para e11.ercer a fiscalização financeira e orça
mentária dos recursos transferidos pelo Governo Fe
deral aos municípios. 

SENADOR GASTÃO ML"LLER- Documento 
elaborado pela Frente Ampla da Agropecuária de 
Mato Grosso, sobre a problemática agrícola e pe
cuária daquele Estado. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Def"êa da 
aprovação de projeto de lei que proíbe a pesca da ba
leia. 

SENADOR JAISON BARRETO- Pleito da AI· 
sodação dõs Aposentados e Pensionistas da Região 
Sul Carbonífera do Estado de Santa Catarina. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Poslção de S. Ex.• com relação ao Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 124/85, que proíbe a pesca da ba
leia. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa 
da redução da jornada de trabalho. 

1.3.2- Designatào d.&: Ordem do Dia da próxima 
sessão 

tA- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 154• SESSÃO, EM 12 DE AGOS· 
TO DE 1986 

2. I- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Direlor Adjunto 

2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha Qe 
nome indicado para função cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: 

- N~> 270/86 (n~' 401/86, na origem), referente à 
escolha do Sr. Orlando Soares Carbonar, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Paraguai. 

2.2.2 - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~> 182/8_6, de autoria 
do Sr. SenadOr Murilo Badaró, que acrescenta pará
grafo ao artigo -150 da Lei n~' f.7ll, de 20 de oulubro 
de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da UniãQ~ __ 

-Projeto de Leí do Senado n~' 183/86, de autoria 
do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
disciplina os vencimentos máxifnos dos servidores 
dos Três Poderes, federal, estaduais e municipais. 

2.2.3 - Comunicação 

Do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
se ausentará do País. 

2.2.4 - Requerimentos 

- N~> 274(86, de urgência para a Mensagem n~> 
111/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal dr.: 
Santos- SP. 

- N9 275/86, de urgência para a Mensagem n~' 
120/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Juína- MT. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n~' 197 /8"5 (n~' 4.987 (85, 
na Casa de origem), que altera o valor do vencimento 
de cargos que especifica e dá outras providências. 
Aprovado. A sanção. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Mensagem Presidencial n~> 111 /86, em regime de 
urgência nos termos do Requerimento nl' 274~86, 
lido no Expediente. Aprovada, nos termos do ProJeto 
de Resolução nl' 91/86, após pareceres das comissões 
competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redl:lção final do Projeto de Res~lução n9 

91/86, em regime de urgência. ~provada. A promul
gação. 

-Mensagem Presidencial n~' 120/86, em regime 
de urgência nos tl!rmos do Requerimento n~> 275/86, 
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lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto 
de Resolução n~' 92/86, após pareceres das comissões 
competentes. Á Comissão de Redação. 

- Redação fi~~~ do Projeto de Resolução n~' 
92/86, em regime de urgênciã. Aprovada. Ã promul
gação. 

2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES - Observação 
sobre proposta do Governo Estadual para o abasteci
mento de carne em Porto Velho. 

2.3.3- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 hõras e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 155' SESSÃO, EM 12 DE AGOS
TO DE 1986 

3.1- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 -Comunicações da Presidência 

Recebimento das Mensagens n9s 271 a 281/86 (n~'s 
402 a 412/86, na origem), pelas quais o Senhor Presi
dente da República, solicita autorização _dQ Se_nado 
Federal, para que as Prefeituras Municipais de Araxá 
e Nova Lima- MG e os Governos dos Estados do 
Acre, do Pará, da Bahia, do Amazonas e da Paraíba, 
possam contratar operações de crêdito para os fins 
que especificam. 

Recebimento do Oficio nl' Sf15, de 1986 (n~> 
1.507j86, na origem), do Sr. Gover::tador do Estado 
de Goiãs, soUcit:mdo, l:lutorização do Senado Fede
ral a fim de que aquele Estado possa realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
39,100,000, parl:l os fins que especifica. 

3.2.2 - Comunicação da Liderança do PFL 

Referente a filiação do Sr. Senador José Urbano, 
nos quadros do Partido. 

3.2.3 - Requerimentos 

- N~> 276/86, de urgência para a Mensagem n9 
72/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Nossa Senhora do Livramento - MT. 

- Nl' 277/86, de urgênda para a Mensagem n~' 
-241/86, pela qual o Senhor Presidente da República 

solicita autorização do Senado, para que a Prefeitura 

Municipal de Cascavel - PR, possa contratar ope-
ração de crêdito para os fins que especifica. 

3.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara u9 203/85 (n9 5.385/85, 
na Casa de origem), que denomina Aeroporto Inter
nacional Tl:lncredo Neves o Aeroporto Internacional 
de Confins, em Confins, no Município de Lagoa San
ta, Estado de Minas Gerais. Aprovado. Ã sanção. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Mensagem n~' 72/86, em regime de urgência nos 
termos do Requerimento n~> 276/86, lido no Expe
diente. ~provada, nos termos do Projeto de Reso~ 
lução n~> 93/86, após pareceres das c_omíssões compe-
lenTes; -À- Cõmissão- de -Rettação. 

__ ~ Redação final do Projeto de Resoluçã_o n~' 
93/86, em regíme de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem n~' 241/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento ',11' 277/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~> 94/86, após pareceres das comissões compe
tentes. À Comissão de Redação. 

- Redaç_ão final do Projeto de Resolução n9 
94/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

3.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se 
hoje, às 20 horas, com Ordem do Dia que designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 
4- ATA DA 156• SESSÃO, EM 12 DE AGOS-

TO DE 1986 
4.1-ABERTURA 
4.2 - EXPEDIENTE 
4.2.1 - Requerimentos 

- Nç 278/86,. de urgência para a Mensagein n~' 
112/86. relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Santos- SP. 

- N~> 279/86, de urgência para a Mensagem n~' 
221/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado, para que a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá - MT, possa contratar ope
ração de crédito para os fins que especifica. 

4.3- ORDEM DO DlA 

Projeto de Lei da Câmara nl' 196/85 (n~' 4.962/85, 
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a 
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vender o imóvel urbano que menctona, de sua pro
priedade. Aprovado. À sanção. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Ofli 
-Mensagem n"' 112/86, em regime de urgência, 

nos termos do Requerimento n~' 278/86,lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 95/86, após pareceres das comissões compe
tentes. Ã Comissão de Redaçào. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
95/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

- Mensagem n<? 221/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n<? 279/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 96/86, após pareceres das comissões compe
tentes. Ã Comissão de Redaçào. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n'i' 
96/86, em regime de urgência:- Aprovada. À promul~ 
gação. 

4.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - 32~' ani· 
versário do programa radiofônico "Cooperativismo 
em Foco". 

4.3.3- Comunica~ào da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar~se 
hoje, às 20 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 
5- ATA DA 157• SESSÃO, EM 12 DE AGOS

TO DE 1986 

5.1- ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1 - Requerimentos 

- N'i' 280j86,_de autoria do Sr. Alfredo Carri-pOS e 
outros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n~' 
140, de 1986, pela qual o senhor Presidente" âa Re~ 
pública solicita autorização do Senado, para que a 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro (MT), 
possa contratar operação de crédito para o fim que 
especifica. 

- N'i' 281/86, de autoria do Sr. Alfredo CampOS e 
outros Srs. Uderes, de urgência para a Mensagem n~' 
239/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado, para que a Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis (MT), possa contratar 
operação de crédito para o fim que especiflca. 

5.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n'i' 15/85 (n~' 93, 
de 1985, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Protocolo relatíVo à Emenda à Convenção 
sobre Aviação CiVil Internacional, concluído em 
Montreal, a 10 de maio de 1984. Aprovado. À Cernis~· 
são de Redação. 

5.3.1 - Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

-Mensagem n'i' l40f86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'i' 280/86, lido no Ex· 
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Rcso· 
luçào n<? 97/86, após pareceres das comíssõe,s têcni· 
cas. À Comissão de Redaçào. 

- Re_da_ção final do Projeto de Resolução n" 
97/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem n<? 2J9(8b, em-regíiiie de urgência 
nos termos do Requerimento n~' 281/86, lido no Ex~ 
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 98/86, após pareceres das 
comissões técnicas. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
98/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul~ 
gação. 

5.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessãO extraordinária a realizar~se 
hoje, às 20 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

5.4- ENCERRAMENTO 
6- ATA DA 158• SESSÃO, EM 12 DE AGOS-

TO DE 1986 
6.1- ABERTURA 
6.2- EXPEDIENTE 
6.2.1 - Requerimentos 
- N9 282/86, de urgência para a Mensagem n" 

134/86, pel<l qual o Senhor Presidente da República, 
soJicita autorização do Senado, para que a Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre de Minas- MG, pos~a 
contratar operação de crêdito para os fins que especi~ 
fica. 

- N9 283/86, de urgência para a Mensagem n~ 
254/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado, para que o Governo 
do Estado de Mato Grosso, possa contratar ope
raçãO de crêdito para os fins que especifica. 

6.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~' 362(79,_que altera 
dispositivo da Lei n" 6.718, de 12 de novembro de 
1979. Apromdo. À Comissão de Redação. 

6.3.1 - Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

-Mensagem n~' 134/86, cm regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n" 282/86, lido no Ex· 
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso· 
lução n~' 99/86, após pareceres das comissões compe· 
tentes. À Comissão de Redução. 

- Redaç:ào final do Projeto de Resolução n9 
99/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul· 
gt~çào. 

- Mens11gem n9 254/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n"' 283/86, lido no Ex~ 
pcdiente. Aprovada, nos termos do Projeto de ResC'· 
luç-ão n~' !00/86, após pareceres das comissões com· 
pe!entes. À Comissão de Redaçào. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução nç 
100/86, em regime de urgência. Aprol·ada. À promul· 
gaçlio. · 

6.3.2 - Comunica4;ão da Presidê-ncia 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar· 
se hoje, às 21 horas e 10 minutõs;cOffi Ordem do Dia 
que designa. 

6.4- ENCERRAMENTO 

7- ATA DA 159• SESSÃO, EM 12 DE AGOS
TO DE 1986 

7.1-ABERTURA 

7.2..:.. EXPEDIENTE 

7 .2. 1 - Requerimentos 

- N? 284(86, de urgência para a Mensagem fi<:> 
130/86, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Pernambuco. 

- N? 285/86, de urgência para a Mensagem n" 
252/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado, para que o Governo 
do Estado de Mato Grossu, possa contratar ope
ração de crédito para os fins que especifica. 

7.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n? 286/83, que assegu~ 
ra preferência de subvenç-ão oficial às entidades que 
especifica. Retirado da pauta, 

7.3.1- Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

--;Mensagem n'i' 130/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n<:> 284/86, lido no Ex· 
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n" 101/86, após pareceres das comissões com· 
petentes. À Comissão de Redação. 
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- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
I 01/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul· 
gaçiío. 

-Mensagem n'i' 252/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n'i' 285/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 102/8"6, apó.s. pareceres das comissões com· 
petentes. À Comissão de R~dação. 

- Redação fmal do Projeto de Resolução n9 
102/86, em regime de urgência. Apro,.·ada. À promul
gação. 

7.3.2- Comunica4;ào da Presidê-ncia 

Convocação de sessão extraordinária a realizar·se 
hoje, às 21 horas e -+O minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

7.4- ENCERRAMENTO 
8- ATA DA 160• SESSÃO, EM 12 DE AGOS

TO DE 1986 

8.1-ABERTURA 

8.2 -EXPEDIENTE 

8.2. I - Requerimentos 
- N'i' 286/86, de urgência para a Mensagem n'i' 

179, de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado 
de São Paulo. 

- N'i' 287/86, de urgência para a Mensagem n9 
215, de 1986, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública solicita autorização do Senado, para que o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, possa contra· 
tar operação de crédito para os fins que especifica. 
8.3-0RDE~I DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n? 67/81, que acres

centa dispositivos à Consolidação das Leis do Traba~ 
lho. Aprovado. À Comissão de Redação. 

8.3.1- 1\ .. Jatérias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

-Mensagem n~ 179/86 (n" 233/86, na origem), 
em regime de urgência, nos termos do Requerimento 
n"' 286/86, lido no Expediente da presente sessão. 
Apro~ado, nos termos do Projeto de Resolução n9 
l03j86, após p:.lreceres das comissões competentes. À 
Comissão de Redaçào. 

- Redução final do Projeto de Resolução n~' 
103/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
g~ção. 

-Mensagem n~' 215}86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 287/86, lido no Ex~ 
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n<:> 104/86, após pareceres das 
comissões c.ompctentes. À Comissão de Redação. 

- Redação fin:.Jl do Projeto de Resolução n~' 
l04JR6, em regime de urgência. Aprovada. À pro mui· 
gaçào. 

8.3.2- Comunicação da Presidê-ncia 

Convocação de sessão extraordinãria a realizar~se 
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que desig~ 
na. 

8.4- ENCERRAMENTO 

9- RETIFICAÇÃO 

Ata du 145' Sessão, realizada em 4·8-86 

10- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N9s 90 a 93, de 1986 

11- PORTARIAS DO SR. )o-SECRETÁRIO 

N9s 324 e 325, de 1986 

12- MESA DIRETORA 

13- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

14- COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PER
MANENTES 
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Ata da 153\1 Sessão, em 12 de agosto de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Fragelli e Passos Pôrto 

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

Jorge Kalume- Altevlr Leal- Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Hélio Gueir_os
Alexandre Costa - Américo de SouZa - HefVídio Nu~ 
nes - J cão Lobo - César Cais - José Lins - Virgílio 
Távora - Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho- Amir Gaudêncio - Maurício Leite- José Ur· 
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machada- Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista -Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutínho - Luiz Viana -
João Calmon- José lgnâcio Ferreira- Nelson Carnei
ro- Jamil Haddad -Itamar Franco- Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso -
Severo Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller
José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha D~rzi
Affonso Camargo --Álvaro Dias - Arno Damiani -
J aison Barreto - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Oc-
távio Cãrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretárío procederá à leitura do Expediente. 
Sobre a mesa projetas de lei que vão ser lidos pc;lo Sr. 

19-Secr.etário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• ~?8, de j986 

D~spõe sobre a·:tili;açã~ de ''robôs" nas ativida
des industriais insalubre!!. 

O COngresso Nacioaal decreta: 
Art. 1~> O art. 197 da Consolidação das Leis do TraM 

balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de l\' de maio 
de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte pa
rágrafo, renumerando-se o atual Parágrafo único para§ 
I•. 

"Art. I97. . ........................ _ ... . 
§ I• ............................•.......• 
§ 29 As empresas sujeitas às disposições deste 

artigo, que adotam processos de automação, inclu
sive com a utilização de robós, deverão instalares
ses equipamentos, preferencialmente, nas ãreas ou 
atividades insalubres ou perigosas definidas no arti
go 189." 

Justificação 

Apesar do atual estágio da tecnologia, com o emprego 
dos mais sofisticados equipamentos eletrõnicos, da auto
mação, da robótica, da informática, entre oUtros, pouco 
ou quase nada tem sido feito no sentido da proteção do 
trabalhador que exerce atividades em constante risco de 
periculosidade ou de insalubridade. 

A legislação brasileira, atrelada ainda aos princípios e 
normas vigorantes nos anos de 40, pouco evoluiu, con
sistindo as medidas de protcção em simples agravamen
tos pecuniários para o.empregador, por sinal, de insigni
ficante peso- financeiro, caracterizados pela obrigação de 
pagar adicionais de insalubridade ou de periculosidade 
aos seus empregados. 

Em face disso, é muito mais conveniente às empresas 
pagar esses adicionais que adotar medidas efetivas de re
moção dos riscos. Paralelamente, dentro de seus objeti
vos materiais de obtenção do maior lucro, as grandes 
empresas preocupam-se mUito mais em dinamizar a pro
dução, a baixo custo, que carrear recursos para o seu 
mais valioso partimônio, que é o trabalhador. 

O presente Projeto, tendo em vista essa distorção, em 
que o homem é substituído pela máquina, não em função 
da melhoria das suas condições de trabalho ou de lazer, 
mas com vistas ao aumento da produtividade, propõe 
que essa substituição se faça, preferencialmente, nas in
Qllstrias que adotam sistemas de automação, com OlJ sem 
emprego de robôs, naqueles setores ou atividades quere
presentam constante risco para a saúde e a integridade 
física do trabalhador. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986.- Nelson Car
neiro. 

DECRETO-LEI N• 5.452, 
De ]9 de maio de 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 197. Os materiais e substancias empregados, 
manipulados ou transportados nos locais de trabalho, 
quando perigosos ou nocivos a saúde, devem conter, no 
rótulo, sua composição, recomendações de socorro ime
diato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a 
padronização internacional. 

Parágrafo único Os estabelecimentos que mante-
nham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos 
setores de trabalho atingidos, avisos ou cartazes, com 
_advertência quanto aos materiais e substâncias perigosas 
ou nocivas a saúde. - · 

.... à.~·c~~i~;ã~; d; c;;,;tt;rd~à~ ~-j~'ridd ~ de'Cii~~ 
ela e Tecnologia) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 179, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao art. 67 da Consolidaçio 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 67 da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, aprovada pelo DecretoMiei n' 5.452, de l\' de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido de mais um parágrafo 
com a seguinte redação: 

.. Art. 67. ·············~····~············ 
§ I• 
§ 29 R~~~~~d~· ~ "hi~Ót~; ·d~ -~~r·á~~~f~ ·;~t~~-

ríor, a remuneração devida pelo trabalho aos do
mingos se~â, sempre, em dobro.'' 

• ~rt. 29 Fica renumerado para § J9 o atuai parágrafo 
umco do art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 4., Revogam-se as disposições em contrâ~io. 
JustiOcaçio 

O trabalho em domingos deve ser remunerado em 
d?bro ainda que seja determinado pela empresa outro 
d1a de folga. O domingo é insubstituível na sua essência. 

Hã uma desigualdade para o operáriO que é obrigado 
a trabalhar nesse dia em que as demais pessoas estão de 
folga e descansam. 

Aquele que, pela natureza da atividade ou por outro 
motivo, é obrigado a trabalhar no domingo, às vezes até 

·com habitualidade, nem pode reunir-se com a família. 

Sala das Sessões. 12 de agosto de 1986.- JamiCHad:. 
dad. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, 
DE I• DE MAIO DE I943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. ~67. Será assegurado a todo empregado um des
canso. semanal de vinte e quatro horas consecutivas, 0 

qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessida
de imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domin
go, no todo ou em parte. 

Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho 
aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais 
serã estabelecida escala de revezamento, mensalment; 
organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 180, de 1986 

Dispõe sobre a produção de vefculos automotores, 
sua segurança, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l' Os veículos autOmotores produzidos pela in· 

dústria Nacional não poderão ter seus modelos altera· 
dos, em nenhuma de suas partes, por um prazo mínimo 
de 5 (cinco) anos, ressalvado o disposto no art. 29 desta 
Lei. 

Art. 29 Facultar-se-â a alteração dos modelos unica· 
merite nos casos que objetivem o auni.ento da segurança 
dos veículos. 

Parágrafo único. As alterações de que trata este arti
go, em nenhuma circunstância, poderão implicar em au
mento dos preços do veículo em mais do que 5% (cinco 
por cento), na vigência do prazo mínimo estipulado no 
artigo primeiro desta Lei. 

Art. 39 O não cumprimento das disposições desta 
Lei implica em multa de até 50% (cinqUenta por cento) 
do valor de cada veículo alterado e multiplicado pelo nú
mero de veículos infringentes desta Lei, sem prejuízo de 
outras sanções legais. 

Art. 4~> O Poder Executivo baixará decreto regula
mentando esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de sua promulgação. 

Art. 5' Esta Lei entra em vigor ·na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Vive esta Nação um verdadeiro festival de consumo. 
Os veículos de comunicação, através das tl:cnicas da pro
paganda e da promoção de vendas, destilam mensagens 
contínuas estimulando o cohsumo supêrfluo, apelando 
para a vaidade que, ao ver-se solicitada, não mede sa
crifícios para atender aos seus apelos que apenas engor
dam os lucros da indústria de produção de veículos auto
motores. A não ser esta, que"m ganha com este estado de 
coisas, além dos já tradicionais e irredutíveis lucros do 
sistema financeiro'? Ano após ano, modificam-se os pro
jetas de engenharia dos veículos nacionais apenas em sua 
superficialidade, sem nenhuma preocupação maior com 
as normas de segurança. 

Essas são as razões que me levam a propor à apre-
ciação lúcida do Congresso Nacional este Projeto de Lei 
que, estou certo, impõe uma disciplina a essa caótica si
tuação que, conforme se depreende, colabora imensa
mente com a redução do consumo e reflete, positivamen
te no_ aumento da poupança popular. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986.- Maurfclo 
Leite. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.) 
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PROJETO DE LEl DO SENADO 
N• 181, de 1986 

·Torna obrigatória a especificação dos alimentos e 
bebidas que interferem na absorção ou no efeito das 
drogas e medicamentos, nos rótulos, bulas e impres
sos dos mesmos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' ~obrigatória a especificação doS alimentos e 

bebidas que interferem na absorção ou no efeito de dro
gas e medicamentos, nos rótulos, bulas e impressos dos 
mesmos. 

Parágrafo único. Quando nãO for conhecida a inter
ferênCia referida neste artigo ou, comprovadamenk a 
mesma não existir, estes fatos deverão ser explicitamente 
mencionados. 

Art. 21' O Poder -Executivo deverá regulamentar esta 
lei num prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação. 

Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, ficando revcigad-aS as disposições em conlrârio-. 

Justificação 

A Lei n~' 6.360, de 23 de setembro de 1976, dispõe 
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitoS os medi
camentos, as drogas, os insumos farmacêuticOs e correia
tos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências. O seu ãrt. 57 prescreve que o Poder Execu
tivo disporá, em regulamentos, sobre a rotulagem, as bu
las, os impressos, as etiquetas e os prospectos referentes 
aos produtos de que trata aquela lei. 

O Decreto n~' 79.094, de 5 de janeiro de 1977, regula
menta a Lei nl' 6.360. No seu art. 95 estabelece:: 

''Tratando-se de drogas e medicamentos, os rótu
los, bulas e impressos, conterão ainda as indicações 
terapêuticas, as cOntra-indicações e efeitos --colate
rais, e precauções, quando for o caso, a posologia, o 
modo de_ usar ou via de administração, o término do 
prazo de validade, a exigência da receita médica 
para a venda, se houver, as prescrições determina
das na legislação específica quando o produto esti
ver submetido a regime especial de controle, e as ne
cessárias ao conhecimento dos médicos, dentistas e 
pacientes." 

Assim, lmplicitametite, de um rilõdO-gefiêríCo,--pou-co
claro, jã estaria contemplada, na legislação, a obrigato
riedade da especificaÇão dos alimentos e bebidas incom
patíveis com a boa açào dos niedicamentos. Porém, não 
há uma explicitaÇão da ·medidà:Tratando-se de um as
sunto da mais alta relevância-, con-sideramos sé::r IieéCs
sãrio que fique bem determinada nas normas jurídicas, a 
especificação, nas bulas das drogas e medicamentos, dos 
alimentos e bebidas que, se ingeridos simultaneamente 
com os mesmos, podem alterar sua absorção e, por con
seguinte, seus efeitos. Pensamos -que é um direito dos 
consumidores e dos profissionais da saúde contarem 
com esta informação. f: um tema em franca evolução 
científica, sendo já OOnllecidas muitas interferências en
tre alimentos ou bebidas e ação dos medicamentos. Por 
exemplo, as tetraciclinas, antibióticos de largo uso, têm 
sua absorção reduzida se ingeridas simultaneamente com 
leite. Os medicamentos ansiolitiCOS podem ter seus efei
tos potencializados se ingeridos concomitantemente com 
bebidas alcóolicas. Acreditamos que a exigência legal 
desta obrigatoriedade pode, inclusive, estimular pesqui~ 
sas necessárias ao esclarecimento de interferências entre 
medicamentos e alimentos ou bebidas ainda não detecta
das. Esperamos que a presente proposição venha mereR 
cer o: indispensável ·apoio dos eminentes pares e possa 
contribuir para o uso mais adequado e seguro de drogas 
e medicamentos em n·oSso País. -

É prevista sua reguliffientação pelo Poder Executivo, 
no prazo de 90 (noventa) dias. Esta regulamentação con
siste basicamente em alterar a redação do art. 95 do De
creto n9 79.094, de 5 de janeiro de" 1977, caso eS!é-Projeto 
venha, como esperamos~ ser aprovado no Congresso Na
cional. 

Sala das Sessões, t:l'"dC ag·osto de 19.86 . ." :.:.:GaStão 
Müller. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde 
e de Economia.) 

DIÃIYO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetes li
dos serão publicados e remetidos às Comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as Mensagens n~'s 260 a 265, de 1986 (n~'s 394 a 
397.-:J9"9-e 400/86, na origem), Pelis quais o SenhOr Pre
sidente da República, nos termos do art. 42, üem VI, da 
ConstituiçãO, e de acordo com o arL 29 da Resolução n"' 
93(76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
as Prefeituras Municipais de Contagem, São SebaStião 
do P[!raíso, Pedro Leopoldo e Nova Lima (MG); Doura
dos (MS)__e Mogi das Cruzes (SP), possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

o sR. PRESiDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
re_ceb~u_as l\.1ensgens n~'s 266 a 269, de 1986 (n9s 391 a 
393 e 398/86, na origem), pelas quais o Senhor Presiden
te da_Rep~blj_Ç~1 nos termos do art. 42, item VI, da _Cons
tituição, e _de acordo com o art. 2~' da Resolução n~' 
93/76, do Senado Federal, solici~a autorização para que 
os Governos dos Estados de Sergípe e de Pernamb,uco 
p-ossam cOntratar operações de crédito, para os fins que 
esp_ec~_Qc_af!1. 

- AS matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de ConstituiÇãO e- Justiça, 

_ _O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A borracha natural e especialmente a produzida na 
Amazônia pilrece malsinada ... está sempre sob o espec
tro do adandono, mesmo com a produção aquém do 
consumo do nosso parque manufatureiro. 

E corroborando esta n1iriha-pre0cupação, que sempre 
esteve latente em mim, lerei, para constar deste meu pro
nunciamento, notícia publicada no Jornal de Brasília de 
9 do corrente, sob o título: "BNDES iveste Dá Oõ"rracha 
sintética". 

Ei-la: 

"BNDES INVESTE NA BORRACHA SINTÉ
TICA 

O Banco Nacional de Desolvimento Econômico 
e Social (BNÕES) aprovou dois financiamentos in
tegrados no valor total de 203 milhões de cruzados, 
destinados à produção de poliisopreno, substituto 
sintético da borracha natural, atuatmente importa
da e largamente utilizada no mercado de pneus ra
diais. 

Os créditos foram concedidos à Copene Maná
meros Especiais S. A., que terá um financiamento de 
74- milhões de cruzados para a construção de uma 
unidade industrial destinada à produção de ll mil 
600 toneladasjano de isopremo, a ser instalada no 
Pólo Petroquímico de_Camaçarí, na Bahía. O outro 
financiamento_ benefi_cia a Coperbo - Companhia 
Pernambucana de Borracha Sintética, que utilizará 
os recursos de I34 milhões de _cruzados na insta
lação de uma fábrica que irá produzir 25 mil tonela
das anuais de poliisopreno, na cidade do Cabo, em 
Pernambuco. 

Matérias-primas 
O projeto da Copene Monômeros Especiais, em

presa ligada à Copene Petroquímica, tem por objetí
vo produzir e comercializar no mercado interno a 
externo buteno-l e isopreno, matérias-priritas usa
das na fabricação de polietileno linear e poJHsopre-
no, uma borracha sintétiça a ser produzida pela Co
perbo. 

O investimento total do projeto ~ta estimado em 
I 7 mil_hões de dólares e a participação do sistema 
BNDES (bancos e sua subsidiária Finame) corres
p-ondertí, aproximadamente, a 48% desse total. A · 
conclusão das obras está prevista para o terceiro tri
mestre de_ I988, _prazo compatível com o inicio de 
(unCionámento da fábrica de poliisopreno da Co
pcrbo." 

Ow, poderão dizer os tecnocratas que essa é uma ma
neira de suprir o déficit existente de borracha_natural. E
nós perguntamos: Quanto se gastará de petróleo impor
tado com divisas para esse fabrico? Não seria mais lógico 
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investir na píOdução natural, no seu habitat- a Amazô
nia, tornando o Brasil auto-suficiente dessa matéria-
prima ímportantíssima? · 

O financiamento de custeio de safra, nestes últimos 
anos, além de não corresponder às necessidades de quem 
produz, vem sendo feito fora da época apropriada, em 
especial aos seringais localizados nos altos rios, pois, 
após-a fase ínvernosa de dezembro a abril de cada ano, 
torna-se dificil a navegação, contribuindo para onerar os 
custos de transporte. Por que não se faz o financiamento 
entre os meses de dezembro e fevereiro, no máximo, para 
possibilitar a ímportação das mercadorias e aproveitar 
as enchentes dos rios para o transporte? 

Ante a falha que vimos denunciando, pÇ)de-se atribuir 
a ignorância da geografia física da região Por parte da 
autoridade responsável pelo setor gumífero, ou maquia
velismo, com o prÇ)pósito de enfraquecer a nossa pro
dução, obrigando o Brasil a importar do exterior, san
irando as nossas dívidas. 

Lanço meu apelo ao Sr. Ministro da Fazenda para 
que, através do Banco Central, atenda aos reclamos dos 
produtores de borracha, financiando-os na época apro
priada. Gostaria também de conclamar a área 
económico-financeira a liberar recursos voltados a fo
nwntar a agricultura e a pecuãria na Amazônia, ·mor
mente nesta fase em que o nosso País, arrostando dificul
dades, está importando alimentos do exterior. 

A Amazônia não tem merecido tratamento adC:cilladà 
à sua grandeza territorial, principalmente no que concer
ne ao desevnvolvimento da agricultura. Por isso pedimos 
que sejam repassados recursos, em especial ao Banco da 
Amazônia- BASA, estruturado em toda a grande ãre:a. 
Some-se a larga experiência que possui, conquistada nes
tes seus 44 anos-de vida, sempre dedicada aos seringais e 
à agropecuãria. Repassando recursos a esse instituto cre
ditício, além de atender sua sólida clientela estarã em 
condições de fazer face ao custeio com que é obrigado a 
arcar. 

Com isSo, o Governo fortalecerá não apenas a ârea, 
COfio 3. sua própria instituição - Banco da Amazônia 
-BASA. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
-palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará 
como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Neste momento ocupo a tribuna apenas para pedir a 
atenção do Tribunal Eleitoral para as pesquisas que es
tão sendo realizadas no País, pelas distorções que essas 
pesquisas podem trazer ao eleitorado. O Tribunal Supe
rior Eleitqral tem feito minuciosas resoluções, regula
mentando todos os passos dos eleitores e dos partidos 
mas esqueceu, até agora, de_ traçar normas e sanções 
para aquelas empresas de pesquisas que tumultuam o 
processo e acabam desvirtuando, possivelmente, os re
sultados. Sem entrar - e não o farei - no mérito da 
Convenção realizada no dia 3 de agosto no Rio de Janei
ro, quero mostrar ao Senado o efeito de uma pesquisa 
distorcida que bem mostra como o eleitorado pode ser 
conduzido por informações propositadamente infunda
das. 

Tenho em mãos o jornal de maior circulação do meu 
Estado, no dia exato da Convenção: Nele, na primeira 
pãgina, há uma pesquisa colorida, pesquisa_essa realiza· 
da pelo JBOPE: enquanto um candidato do meu Partido 
concorre com 4 ou 5 outro candidatos, sem maior possi
bilidade eleitoral ou ao menos ser anunciada a possibili
dade eleitoral e, com isto, conquista 46%, o outro candi
dato tem como competidor um representante da Frente 
Liberal. Então, quem vir aquela pessoas, olhar essas pes
quisas, verificará que um candidato que concorre com 
outro menos votado tem 46%, e aquele outro candidato 
que concorre- com competidor forte tem 21 %; então, ele 
cai Pari 30%. As pesquisas, se querem idôneas, devem ao 
menos incluir os mesmos nomes e as mesmas percenta
gens. Não é Possível que uma empressa, que goza de fa
vores de induzir a opinião pública para um outro candi
dato, se valha desses processos estranhos sem qualquer 
punição da- JUstiça Eleitoral. 
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A minha intervenção, Sr. Presidente, ê para que a Jus
tiça Eleitoral não se dentore apenas em examinar o tama
nho da propaganda do candidato, nem o tamanho do re
trato do candidato, mas também se preocupe com a dis
torção das pesquisas que se espalham no País. Essas pes
quisas não retratam quase sempre a verdade, mas indu
zem o candidato ou eleitor a result_ad_Qs inesperados. 

De modo que, Sr. Presidente, a minha intervenção se 
cifra apenas em pedir, nesta oportunidade, que a Justiça 
Eleitoral comece a regulamentar o problema das pesqui
sas que fazem parte do processo eleitoral. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) _- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nql)_es, 

O SR. HELVIDIO NUNES (PPS -PI. Pronu~cia o 
seguinte discurso._ Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: _ _ 

Queixou-se hã pouco, da tribuna, o eminente Senador 
Nelson Carneiro e, ao mesmo tempo, remeteu o pedido 
ao Tribunal Superior Eleitoral das pesquisas que vêm 
sendo realizadas no Pa[s. 

Um dos parlamentares mais ilustres deste País, ho
mem que tem larga bagagem de serviços prestados à ins~ 
tituiçiio -parlamentar, creio que o Senador Nelson Car
neiro não i.riría à tribuna do Senado se não estivesse estri
bado em motivação séria para fazê-lo, ao abordar assun
to tão delicado quanto o que abordou. De m_inha parte, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me queixo das pes
quisas; eu me queixo-de outros fatores que estão influin
do e tudo indica que, ao se aproximar o dia I 5 de no
vembro, mais influirão ou pelo menos mais procurarão 
influir no resultado do pleito. 

O que desejo, na tarde de hoje, Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares, ê fazer não uma reclamação, mas um apelo à 
Direção do Banco do Nordeste do Brasil. Não sei por 
que, Sr. Presidente, o Banco deveria voltar as suas ativi
dades prioritariamente para: o N ardeste, pelo menos no 
que diz respeito ao meu Estado, onde o _Banco do Nor
deste opera acanhadamente, enquanto as outras insti~ 
tuições bancârias servem a um crescido número de clien
tes, a clientela do BND é sempre reduzida, é sempre aca-
nhada. _ _ ~~-

Todos sabem que faz pouco tempo o President_e da 
República baixou o Decreto~lei nO? 2.~00, de 1984, que 
ajusta o Programa de Estabilização~ Es.s.e programa foi, 
pelo menos inicialmente, aplaudido pelo País inteiro, e o 
Decreto-lei n'? 2.200/84 traça normas relativas à conver
são das obrigações, assim, no seu art. 811, está escrito: 

"Art. 8,. As obrigações de pagamento expres
sas em cruzeiros, sem cláusula de correção mane~ 
tãria ou com clãusula de correção monetária pre~ 
fixada, constituídas antes de 28 de fevereiro de 1986, 
deverão ser convertidas em cruzados na data dos 
seus vencimentos, dividindo-se o montante em cru
zeiros, pelo fator de conversão fixado no § 1 ,. .. 

Quanto ao fato r de conversão fixado no§ 1 "'• reza a lei: 

"Será diário e calculado pela multiplicação da 
paridade inicial, cumulativamente por 1.045, para 
cada dia decorrido, a partir de 3 de março de 1986." 

O art. 9~?- estabelece; .. "que as obrigações pecu
niárias; anteriOreS a 28 de fevereiro de 1986, e ex~ 
pressas erri cruzeiros, com cláusulas de correção mo
netária, serão naquela data reajustãdas pro rata nas 
bases pactuadas e, em seguida, convertidas em cru
zados, na forma do § )9 do art. I'?" 

Após a publicação do Decreto~lei nO? 2.284, as autori
dades financeiras baixaram a Circular n"' 1.017, circular 
que foi publicada no dia 25 de março de 1986~ por conse
guinte, praticamente um mês após O eStabelecimento do 
plano de estabilização. 

A Circular n"' 1.017, na esteira do que foi determinado 
pelo Decreto-lei nO? 2,284 estabeleceu a maneira de ope~ 
ração dos dispositivos do Decreto~lei. 

O item 1,. da Circular n"' 1.017, estabelece: 
"Operação sem cláusula de çorreção monetári~: 
a- O saldo devedor em cruzeiros, projetado atê 

o _vencimento da operação, deve ser convertido em 
cruzados, observado o_ disposto na alínea seguinte; · 

b - para conversão em cruzados, o valor de cada 
prestação expresso em cruzeiros e apurado com 
base no saldo de 28 de fevereiro de 198_6_,_c<t_çr~scidos 
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dos juros contratuais ftiturãs, será dividido pelo fa
tor de conversão previsto para o dia de vencimento 
da prestação." 

Seguem-se as demais clãusutas estabelecidas pela Cir
cular nO? 1.017. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há vãrias se
manas o Banco do Brasil e o Banco do Estado do Piauí, 
entre- outros no meu Estado, seguem à íntegra o Decreto
lei n"' 2.284 e a Circular a que há pouco fiz referência. 

O Banco do Nordeste do Brasil, sem explicar as razões 
pelas quais assim decidiu agir, fez circular a noticia de 
que apenas na primeira semana de agosto, dependendo 
de orientação que lhe deveria_ser envia_d;i pela Direção 
Geral do Banco, estaria possivelmente em condições de 
cumprir o Decreto-lei n9 2.284. E é de estarrecer, Sr. Pre~ 
sidente, que a partir do início deste mês, a cada cliente 
qÜe Procura a agênda do Banco .do Nordeste do _Brasil 
para saldar seus compromissos, sobretudo no que diz 
~espeito aos investimentos agrfcolas, recebe uma carta 
que deve firmar, carta esta qUe passo a ler, não para o 
conhecimento, mas sobretudo para o estabelecimento do 
Senado Federal. 

Vale esclarecer que esta carta deve -Ser fini:tada, deve 
ser assinada por todos quantos desejam liqUidar as obri
gações pendentes no Banco do Nordeste do Brasil. 

A carta, firmada por cliente, deve conter o seguinte: 
"Sr. Gerente, dirijo-me a V. St., com a finalidade 

de propor a esse Banc_o, pedindo-lhe concordância à 
liqUidação da operação de prefixo e número abaix.o, 
contratada, cujo saldo devedor total é de tanto. 

1:: do meu pleno conhecimento que essa insti~ 
tuição não estâ obrigada a aceitar a liqUidação 
aquui proposta, tendo em vista que o credor não 
pode ser constrangido a receber o pagamento antes 
da data pactu_ada para tanto. 

Considerando, entretanto, que o pedido, ora for
mulado, atende unicamente aos meus interesses, 
c:[eixo expressamente acertado, caso venha ele a ser 
aceito por V. Ext., que assumo inteira responsabili
dade pelo integral e pronto pagamento de quaisquer 
valores que venham a ser acrescidos às importân
cias, agora calculadas e cobradas, em decortência de 
alterações explicita ou implicitamente autorizadas, 
pelas autoridades -competentes, na apuração do sal
do devedor de empréstimos da espécie, principal
mente em decorrência do Plano de Estabilização 
Económica implantado com os Decretos-Leis n9s 
2.283 e 2.284/86. 

Em conseqUência de tudo quanto ajustado aci
ma, declaro, para todos os fins, inclusive os de direi
to, que concordo em dispensar, no momento, a qui
tação plena e definitiva, pois esta fica sujeita à final 
confirmação de ter sido completo o pagamento que 
no momento efetuo." 

Saudações, o cliente: 
Sr. Presidente, custa a crer que face aos dispositivos 

claros, do Decreto Lei nO? 2.284 e da circular enviada pe
las autoridades fazendârias a todas as agências bancárias 
neste País, a Assessoria, principalmente a Assessoria 
Jurídica do Banco do Nordeste, tenha redigido uma car
ta deste teor, verdadeira monstruosidade jurídica, Sr. 

- Presidente. 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

-O SR. HELV1DJO NUNES- Pois não, nobre Sena~ 
dor! 

O Sr. Martins Filho- O assunto que V. Ex• traz ao 
conhecimento desta Casa e do País é muito importante, 
prin_cipalmente para o Nordeste e, especificamente, para 
os clientes do Banco do Nordeste. Tambêm a mim causa 
estranheza o desrespeito que o Banco vem fazendo ao 
Decreto-lei n9 2.284._ Estã ocorrendo com algumas coo
perativas, lá do Nordeste, que receberam o financiamen
to do Banco do Nordeste e que numa cláusula, lâ da cé-
dula, diz que a cooperativa é obrigada reçolher ao Banco 
toda importância recebida para saldar o repasse daquele 
recurso recebido do Banco. _Ocorre que os associados das 
cooperativas recolhem às cooperativas, baseados no 
Decreto-lei nO? 2.284, mas o Banco não está recebendo 
das cooperativas; está penitencíando a c-ooperativa pelo 
fato de ter rec_ebido a importância e não ter recolhido, 
porque eles não recebem com a conversa e querem que as 
cooperativas recolham a importância correspondente ao 
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valor do financiamento. Não estã_o obedecendo. Ocorre 
que uma cooperativa- e tive oportunidade de ler os do
cumentos -, por exemplo, num empréstimo de Cz$ 
2.500,00,_ recolheu compulsoriamente CzS 700 mil e não 
diz que são juros. A cooperativa já pagou mais de 4 mil 
cn.Lzados e; eles estão cobrando 2 mil e 700 cruzados. Pior 
do que a correção Õ,onetãria! Causa estra._nh~a o Banco 
do Nordeste, que é uma instituição séria e que vem pres
tando bons serviços ao Nordeste, mas nesta parte af ca~ 
beria ao Presídente_da República fazer com que uma ins
_tituição, diretamente vinculada à SUDENE, um organis
mo voltado para o desenvolvimento do Nordeste, está 
frontalmente desrespeitando uma lei. Essa é que é uma 
verdadeira conspiração contra o Plano Cruzado que o 
Governo deve olhar. Nós estaJ:!lOS aqui para apoiar o 
Governo, mas estamos tambêm para discordar naquilo 
que estã errado. O Banco do Nordeste estã cometendo 
um grave erro contra o Nordeste, primeiro, contra os 
seus mutuários e, segundo, contra a lei, porque a estã 
-desrespeitando. Portanto, o pronun'ciamento que V. Ex• 
faz nesse intante ê de suma importância para a nossa re
giào, e cabe às autoridades competentes tomarem enérgi
cas e urgentes medidas no sentido de uma instituição, 
como o __ Banco do Nordeste, não desrespeite e não des
moralize o nosso Plano Cruzado. 

O.SR. HELV{DIO NUNES- Supus, Sr. Presidente, 
que estas exigências descabidas estivessem sendo feitas 
apenas no Estado do Piauí. Mas agora vejo que elas es
tão sendo praticadas em todo o Nordeste, pois que agora 
acabo, como a Casa toda acaba de receber, a informação 
do Senador Martins Filho, no que diz respeito, sobretu~ 
do, às cooperativas-, e S. Ex• é um dos grandes lutado
res pelo cooperativismo nacional de que estas medidas 
atingem o Nordeste inteiro, exatamente o Nordeste, a 
parte mais fraca, onde está a parte mais sensível da eco
nomia deste País. 

Ora, Sr. Presidente, o Ministério do Interior, ao qual 
está subordinado o Banco do Nordeste, deve tomar uma 
providência, deve determinar que o Banco do Nordeste, 
a exemplo do Banco do Brasil, dos bancos estaduais, e de 
todos os bancos que operam na ãrea nordestina, com fi
nanciamentos agrícolas, com financiamentos às coopera
tivas, com todo tipo de financiamento, obedeça àquilo 
que foi estabelecido no Decreto 2284. Porque, de outra 
forma, Sr. Presidente, os bancos só aplicarão a parte ren
tável, para o próprio GoVerno, -das disposições contidas 
no Decreto. Nessa norma existem também aqueles pro~ 
cedimentos que devem ser executados, tendo em vista a 
situação de ajustamento que pede a economia, maiS fra
ca, mais susceptível do País, que está localizada exata
mente na região nordestina. 

Daí por que, Sr. Presidente, dirijo um apelo ao Gover-
-no, ao Ministêrio do Interior, aos que fazem a direção do 

Banco do Nordeste, que releiam isso. Da maneira que 
este ofício redigido é uma ofensa à dignidade de todos 
aqueles que um dia bateram às portas do Banco do Nor
deste e obtiveram pequenas quantias para empregarem 
nas atividades agrícolas. Mas não é possível que se exija 
leoninamente dos pequenos clientes do Banco do Nor~ 
deste na nossa Região ... 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - •.. aquilo que estã ex
presso, e que para estarrecimento da Casa eu li. 

O Sr. Martins Filho - Completaria dizendo que ~ 
uma ofensa à Nação, é uma ofensa ao plano cruzado. 
Porque e[es estão desrespeitando, inclusive ameaçando 
com execuçã.o. Executarem aqueles devedores na sua 
quantia anteriormente contratada, isso ê um absurdo! E 
o Governo se quiser que esse Plano Cruzado continue de 
pé deve coibir abusos, principalmente numa instituição 
do porte do Banco do Nordeste, que tem a atuaçã.o vol
tada para o desenvolvimento de uma região sofrida, 
como bem disse V. Ex• como é que nós poderemos pade
cer desse mal que está nos sendo causado por urna insti
tuição como o Banco do Nordeste, desrespeitando o 
Decreto-lei n"' 2.284? O Governo não pode fechar os 
olhos, nem pode silenciar ante esses abusos. Ainda nesta 
semana~ farei um pronunciamento trazendo documentos 
sérios comprometendo a atuação do Banco do_ Nordeste, 
em relação ao Plano Cruzado. 
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O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, não gostariá de fazer comentários sobre o 
texto da carta, sobre o texto desse esdrúxulo pedido que 
o Banco do Nordeste quer que todos lhe façam. 

Sr. Presidente, esta carta não passa de uma armadilha 
lançada contra os pequenos, lançada para apanhar os 
pequenos agricultores. Ela não passa de um meio atravês 
do qual determinadas pessoas, posso atê admitir que al
gumas com boas intenções, procuram fazer valer uma 
autoridade, exibir um poder que não têm. ___ _ 

Já disse e repito agora com mais ênfase; esta carta ê 
um amontoado de asnices, mas que produz conseqUên
cias terríveis, porque aqueles que devem qualquer quan
tia ao Banco do Nordeste para liguidar as suas contas, 
muita vez para livar~se totalmente das obrigações que em 
hora difícil assumiram, têm que abdicar da própria dig
nidade e entregar~se inteira e totalmente às mãos, ao al
vedrio de homens incompetentes para o exercício d_~ ~j~
são que lhes foí confiada. 

Sr. Presidente, creio que o Ministério do Interior não 
tomou conhecimentQ deste modelo de carta. Acredito 
que a própria dircção-geral do Banco do Nordeste não 
tenha consentido numa aberração deste jaez. Daí por 
que dirijo às autoridades do Paí~ _u~ apelo, no sentido de 
que determine ao Banco do Nordeste, que faça aquilo 
que as demais instituições bancárias estão fazendo, isto 
é, o cumprimento do Decreto-lei n<? 2.284 e da circular n<? 
1.017. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Co_ncedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PMDB- E~C 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Atemoriza-me a simples possibilidade de que os recur
sos do Fundo PIS(PASEP, num montante de CzS 110 
bilhões, que têm sido aplicados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Ec.onômico e Social (BNDES), a título 
de investimentos do setor governamental em favor do 
crescimento de grandes empresas públicas e privadas, es_
tejam sob ameaça ~e_ entr~rel!l: em déficit 

O pior é que essa põsSibífidacle vem de ser aventada 
por advertência feita ao Ministério da Fazenda pelo pró
prio coordenador do Conselho Diretor do Fundo, Ar
nold Alicio da Silva Gaspar, e que já faz parte do conhe
cimento público, pela via insuspeita dos órgãos de comu
nicação social mais acreditados do País. 

Em verdade, dado o carãter espec_íficO de- sua finalida
de social, o Fundo PIS(PASEP, uma econOinia gerada 
exclusivamente para beneficio aos trabalhadores e aos 
servidores públicos de todos os níveis, o mau gerencia--:. 
mento desses recursos seria a llltima das coisas em que se 
poderia pensar pudesse ser alvo da incompetência, quiçá 
do malbaratamento produzido pelo ciclone da cor
rupção a que ficou sujeita a Nação nos últimos anos do 
autoritarismo. 

Pasmem, Srs. Senadores, um, .. rombo" ainda não cal
culado ê a ameaça que paira por sobre a poupança dos 
trabalhadores, decorrente de volumosos financiamento~ 
de longos prazos (entre 12 e 20 anos), com juros rtxo-s de 
7% a ll% ao ano, sem qualquer proteção contra a in
flação, cujo déficit deverá se manifestar nas contas do 
Fundo já no período que decorre de junho deste ano a 
junho de 1987. ____ _ 

Insisto nesta exposição sobre este fato grave, Sr. PreSi
dente, porque a questão assume proporções ainda maio
res. Em sua reunião do dia 3 do mês passado, o Conselho 
de Administração do Pu-ndo PISJPASEP aprovou Voto 
proferido pelo seu próprio coordenador, no qual o Sr. 
Silva Gaspar ressaltou que o rombo descoberto poderá 
se dilatar nos exercícios futuros, com prejuízos direto aos 
40 milhões de trabalhadores cadastrados, dos quais 25 
milhões ainda estão em atividade, segundo declarações 
de empregadores na última Relação Anual de Infor~ 
mações Sociais. 

Tal é a gravidade destas revelações, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que, caso a in-flação média anual supere o 
índice de 10% todas as empresas tomadoras de frnancia
mentos do BNDES com base nos recursos do PIS/PA
SEP receberão subsídios dos trabalhadores das empresas 
do setor público ou privadas, num fluxo maior ou me
nor, de acordo com o ritmo inflacionário. Um malsinado 

subsidio_, _Srs. Senadores, que reduzirá o rendimento 
líquido das aplicações do Fundo, impondo vultosos e 
inesperados prejuízos aos trabalhadores. 

Mais surpreendente ainda ê o fato de que, por delibe
ração já adotada, o Banco do Brasil e a Caixa Económi
ca Federal, já a partir dos pagamentos que farão a partir 
do próximo dia 14 de agosto 1986, nada pagarão como 
resultado das aplicações feitas com os recursos do PIS/
PASEP, mas tão-somente o mínimo legal de !25,9% de 
reajuste monetário e mais 3% de juros ao ano. 

E ainda há algo pior, bem pior do que as facetas já ex
postas desse caso grossíssimo; para o futuro, sabe-se, a 
receita negativa das aplicações poderá avançar nos re
cursos do Fundo, concorrendo para o esvaziamento do 
próprio patriinónio lfquido dos trabalhadores. 

Trata-se, sem sombra de dúvida, de perspectiva pro
fundamente desagradável para a classe trabalhadora de 
todo o Pafs quanto incômodo para o Governo Federal, 
que certamente não sai rã ileso em sua imagem de austeri
dade. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo aprovei
tar esta oportunidade para, desta tribuna, incentivar o 
Governo ao estímulo de novas formas criativas a fim de 
que a sociedade civil, representada pelos empresários, 
que contribuem com 0,5% de seu faturamento para o 
Fundo, e pelos trabalhadores, que são os beneficiários 
do PISjPAS_EP, não se veja mais sob o estigma da irres~ 
ponSã_l:l_il_idade que durante cerca de 20 anos tanto infeli
citou o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, examinando outro assunto, a turbulên
cia causada pelas grandes questões políticas e sociais que 
atualmente envolvem o Pais inteiro ofusca, sem dúvida, 
um dos problemas que até bem pouco estava na pianilha 
das prioridades da classe política. Refiro-me, par~icuj~r
mente, à situação econômico-financeira das municipali
dades brasileiras, as quais cm sua g:rande maioria arros
tavam e ainda arrostam imensas dificuldades, subsistin
do a duras penas à falta de recursos para solucionar os 
problemas de sua própria ordem administrativa. 

Se bem m~ lembro, a última medida adotada por este 
Congresso Nacional e pelo Poder Executivo em socorro 
das municipalidades, foi a aprovação da Emenda Passos 
Põrto ao texto da Constituição, que pretendia original
mente conferir um nível razoável de autonomia financie
ra às administrações locais, mas que terminou por ser ne
gociada a termo de drástica redução de parâmetros- a 
ponto de ser rotulada como '"~minirreforma tributária". 
Houve o compromisso consensual entre o Parlamento e 
o Governo de que aquela seria medida de caráter mera
mente analgésico, posto que as transformações a serem 
então breveinente operadas no sistema federativo have
riam de efetivamente recuperar a autonomia econômico
fiilanceira das municipalidades. 

Creio sej:;t justo diSpf:nsar-me de recordar as- grandes 
campanhas com que os angustiados dirigentes munici
pais acorriam de todos os pontos do território nacional, 
em freqüentes caravanas de prefeitos e vereadores da 
Frente Municipalist2, que aqui chegavam em busca do 
acolhimento de suas teses e do enfrentamento dos seus 
problemas. 

O fortalecimento institucional dos municípios no qua
dro federativo brasileirp, é imperioso reconhecer, só se 
registrou clara e objetivamente quando da úiltima refor
ma tributária, operada pelo Governo Castello Branco, 
nos idos de 1966, quando da criação do Imposto sobre 
Circu_lação de Mercadorias (ICM), tributo sobre o qual 
as prefeituras recebiam, num prazo máximo de 48 horas 
após o recolhimento, a sua respectiva parcela, 

Pouco depois, sob mil pretextos, a União tenderia a 
estreitar a artéria financeira, ora transferindo aos Esta
dos a resPonsabilidade de recolher inteiramente o tributo 
aos seus cofres, para somente repassá-los às prefeituras 
depois de vencido o mês em que se verificava a arreca
dação. Daí para a frente começou a via crucis dos admi
nistradores municipais, aos quais se impunham inclusive 
critérios políticos para a liberação dos seus recursos. Cri
térioS de distribuição do ICM por quotas de participação 
em cada bolo estadual passaram a premiar as municipa
lidades; menos produtivas em desfavor das comunidades 
mais operantes, e, se não bastasse isso, houve atê mesmo 
municipalidades ·punidas porque prefeitos construíam 
parques e jardins como se isto fosse sinônimo de des
perdício em vez de atendimento que se considerava, en
tão, mais correto a outras r~ivindicações comunitárias. 
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Assim, durante muitos e muitos anos, as adminis
trações federal e estaduais do período ditatorial foram 
subtraindo aos seus municípios o seu poder de decisão 
sobre os próprios problemas, a ponto de impor aos pre
feitos a postura humilhante de andarem de pires à mão 
nos gabinetes de ministros-e de governadores- fato que 
ainda hoje ocorre. apesar da minirreforma heroicamente 
obtida sobre os escombros do projeto original da Emen
da Passos Pôrto. 

Mais recentemente, no decurso do último recesso par
lamentar, os prefeitos das capitais brasileiras, encoraja~ 
dos pela legitimidade de mandatos conquistados pelo 
voto popular, associaram-se para reivindicar recursos da 
administração federal, em face do notório recrudesci
mento dos problemas sociais em que se afogam as maio
res áreas urbanas do País, cujos orçamentos públicos se
quer aUmentam possibilidades de solução para as ques
tões sociais que nas suas periferias se acumulam - e 
acrescente-se. por amor ã verdade, são inteiramente de
vidos ao modelo económico concentracionista de renda 
posto em prática pelo Governo Central, cujas mazelas e 
seqilelas vão, inevitavelmente, alojar-se sob as responsa
bilidades das administrações locais e regionais. 

Sabemos nós, Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, 
que, depois de estarem aqui em Brasília com o Ministro 
Deni Schwartz, os signatários da "Carta de Salvador" 
voltaram às respectivas cidades de mãos abanando e 
como se isto não bastasse, sob uma espécie de admoes
tação segundo a qual, antes de implorarem pela conces
são de recursos federais, cabe-lhes o restabelecimento de 
padrões de maior austeridade, privilegiando os investi
mentos nas áreas sociais, recomendando-se-lhes, ainda, 
esforços no sentido de municipalizar as fontes de arreca
dação, com base na exigência quanto aos serviços presta
dos pelo poder local. Como se fosse possível aos atuais 
prefeitos superar as dificuldades sócio~econômicas 
amontoadas durante anos e anos nos municípios de 
maior densidade demográfica, simplesmente pela via de 
impostos e taxas sobre serviços cobrados a multidões de 
subnutridos, desempregados e favelados de todos os ti
pos, amontoados nas periferias urbanas pela má admi
nistnl_ção do Poder Central do País. 

Com a maior das sinceridades, Sr. Presidente, acredito 
que o Ministro do Desenvolvimento Urbano e do Meio 
Ambiente, ao expor sua negativa ao auxílid financeiro 
reiV1i1.díCadó- -pelos_ prefeitos das Capitais brasileiras, 
omitiu-Se ao próprio_ conhecimento da situação de pe
núria das municipalidades de todo o País, e não só das 
Capitais, conhecimento esse. indispensável à textura da 
própria autoridade_. Vejo e interpreto sua atitude- isto 
sim! - como demonstração de solidariedade aos es
forÇos que, no campo econômico e, mais especificamen
te. no setor orçamentário do Governo, todos os órgãos 
da administração federal estão atualmente empenhados, 
a fim de que o déficit público não venha a frustrar o Pla
no de Estabilização Económica. 

Contudo, não posso omitir-me quanto ao carâter de 
injustiça identificado na irredutibilidade de seus concei
tos. Não se ajusta à realidade brasileira qualquer medida 
de excludência das responsabilidades do Governo da 
União nas graves questões sociais acumuladas ao fardo 
dos municípios, sabendo-se que hâ vinte anos a ad_minis
tração do País vinha comandando o empobrecimento 
dos milhões e milhões de brasileiros, hoje expostos à fo
me, à misêríã e ao desemprego nas favelas e palafitas que 
rodeiam nossas cidades. 

Resta-nos o consolo de que, sensíveis à grande ques
tão, venha a jâ próxima Assembléia Nacional C~ns.ti
tuinte a resgatar, na direção do futuro, essa chaga ta o Ig
nominiosa da vida nacional. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Na Sessão 
Ordinária do dia 4 último foi lido o Requerimento no;o 
267, de 1986, de autoria do Senador Lourival Baptista e 
outros Senhores Senadores, solicitando que o tempo des
tinado aos oradores do expediente de sessão a ser opor
tunamente marcada, seja dedicado a homenagear o Dou
tor Augusto Cêsar Leite pelo centenário do seu nasci
mento. 
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O requerimento deixou de ser votado, naquela, opor~ 
tunidade, por falla de quorum. 

Passa-se, agora, à 
Votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será comprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 e 
30 minutos horas, destinada à apreciação dQ_ Projeto de 
Lei da Câmara n"' 197, de 1985, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Uem 1: 

(Em regime de urgência- art. 371, B, do Regi
mento Interno) Votação, em segundo turno, do Pro
jeto de Lei da Câmara n~' 31, de 1986 (n9 7.596/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dispõe sobre a criação de 
cargos nos ofícios judiciais da Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferidos em 
plenário, das Comissões: 

-do Distrito Federal; e 
- de Finanças. 
a discussão da matéria foi encerrada na sessão ante

rior, tendo a votação adiada por falta de quórum. 
Votação do Projeto, em segundo turno. 
Nos termos do inciso II, alínea B, do art. 322 do Regi

mento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéfía--foi aprovada em primeiro turno, simbolica
mente. Assim, em t;ansonância com aquela -decisão, a 
Presidência írá submeter o projeto ao Plenário, em se
gundo turno, pelo mesmo processo. 

Votaç_ão do projeto, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria var à sanção. 
:t: o seguinte o projeto de lei aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 31, de 1986 

(N9 7.596/86, na Casa de Origem) 
De iniciativa do 

Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a criação de cargos nos Oficlos Judi· 
ciais da Justiça do Distrito Federal e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente dos 

Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal, os car
gos em comissão e efetivos, constantes dos Anexos I e II 
desta lei. 

§ 19 Os cargos em comissão serão providos de acor
do com a legislação aplicável à espêcie. 

§ 29 Os cargos e_fetivos serão providos mediante pré
vio concurso público. 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal de Justiça do Distfito Federal e dos 
Territórios_. -- -----

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação: -

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário". 
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O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de s_eu Parecer n9 409, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhe
na (RO) a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bi
lhões, setecentos e trinta e dois milhões, quatrocen
tos e trinta mil cruzeiros) o montanté de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiçft,. Pela constituclõ
nalidade e juridicidade; e 

-de Municípios. favorável. 

Sobre a mesa, requerimento q-ue será lido pelo Sr. 19-
Secfetário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 273, de 1986 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamePto da 
votação do Projeto de Resolução n9 35, de 1986, a fim de 
ser feita na sessão de li de setembro de 1986. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986.- Odacir Soa
res. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mento lido se refere à autorização de empréstimo à Pre
feitura Municipal de Vilhena, Rondônia, e a votação vai 
ser procedida. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria voltará à Ordem 

do Dia na data fixada. 
O SR. PRESID&"lTE (Passos Pôrto)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
97, de 1986, do Senador Nelson Carneiro, solicítan~ 
do, nos termos do art. 195, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n" 80, de 1984, de sua autoria, que 
Haltera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas semanais 
a jornada de trabalho". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir 

a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
160, de 1986, de autoria do Senador Cid Sampaio, 
solicitando, nos termos dos arts. 75, 75~A, 76 e 77 
do Regimento Interno do Senado Federal, a consti
tuição de uma Comissão Especial, composta de 7 
membros para, no prazo de 180 dias, realizar estu
dos sobre a Reforma Tributária, tendo 

PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido 
em plenário, da Comissão: 

- de Finanças. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os ~rs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário fica cria

da a Comissão Especial, solicitada pelo Requerimento n9 
160/86, e os Srs. Líderes deverão encaminhar, por escri
to, à Presidência, a indicação de acordo com a propor-
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cionalidade partidária dos -Senndores que comporão a 
referida Comissão_ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, 
como Uder do Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. JAMIL HADDAD - (PSB - RJ. Como 
Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em pronunciamentos anteriores feitos nesta Casa, sem 
a presença dos Uderes da Maioria, havia solicitado a 
vinda à Casa, através de um requerimento, de S. Ex• o 
Ministro da Fazenda, para prestar esclarecimentos ares
peito do empréstimo compulsório e suas aplicações no 
campo social. 

Espero, e aqui faço apelo aos nobres Líderes Senado
res Alfredo Campos e Carlos Chiarelli, que coloquem em 
votação, no esforço concentrado que ora estamos reali
zando, o requerimento em pauta. Queremos que S. Ex• 
preste esclarecimentos à Casa sobre determinados itens 
do empréstimo compulsório, que estão sem maiores ex
plicações. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. JAMIL HADDAD - Com a máxima satis
fação, nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferrei~a - Senador Jamil Haddad, é 
da maior oportunidade o requerimento de V. Ex•, com 
vistas à Virida do Sr. Ministro da Fazenda a este ple
nário, visto que a instituição do empréstimo compul
sório, sobre a gasolina e sobre o álcool, em realidade, 
não se justifica essa medida. Até mesmo porque o Im
posto Único sobre Combustível, com sérios e mais que 
danosos prejuízos aos Estados e aos Municípios, teve as 
suas aüquotas reduzidas por um simples decreto. E veja 
bem V. Ex•: no governo do eminente Presidente Geisel, 
arbitrariamente, violentamente, fizeram uma redução 
em 80% das alíquotas do Imposto Único sobre Com
bustíveis, em total arrepio à legislação vigente. E o Mi
nistro Dilson Funaro tinha conhecimento disso em ou
tubro do ano passado, em um trabalho que eu entreguei 
ao Senhor Presidente da República, chamando a atenção 
para este fato, porque eu entevia, àquela epóca, manti
véssemos aquela política de preços de petróleo que vinha 
se mantendo no Brasil, nós irían:tos ter a falência pura e 
sirTfples da PETROBRÃS. Visto que, em outrubro do 
ano passado, como já ressalta. quando elaborei esse tra
balho e levei ao Senhor Presidente da República, o 
FUNC, esse Fundo Único de Equalização de Combustí
veis, dos preços de combustí:veis, já devia à PE
TROBRÁS dez trilhões de cruzeiros, isso em outubro do 
ano passado. É um déficit contábil de uma conta gráfica 
em que o Tesouro supre esse chamado FUNC e ele re
passa à PETROBRÃS para ressarcimento desses preços 
mentiro-sos que a PETROBRÁS tem sido obrigada a 
manter, de certo tempo a este parte. Mas não bastava 
isso precisava ir além, naturalmente que o Brasil, tenho 
excesso" de produção de petróleo, precisava manter esta 
política mentirosa de preços bem abaixo do custo; como 
tambêm reduzir em 80% as alíquotas do Imposto Único 
sobre Combustíveis, levando os Estados e Municípios a 
esta situação desesperadora em que se encontra no as
pectõ"financeiro. Então, veja V. Ex~. que é muito oportu
no, mesmo que o Brasil tenha aqui, atravês do Senado, 
esses esclarecimentos que V. Ex• busca, agora, através do 
ilustre Ministro da Fazenda que, tenho certeza, um ho
mem ilustre e esclarecido como sói ser o nosso Ministro, 
ele irá dar as razões, razões essas que até hoje não encon
trei. Mas quem sabe nos convencerá com as razões de 
Estado que S. Ex• invocará. Ele virá à sociedade explicar 
esta aberração de instituir o Imposto Único, quando não 
tinha de fazer nada disso, tinha que, pura e simplesmen
te, restabelecer aquilo que a lei manda que eram as ati
quotas que ainda estão em vigor, em face da lei, mas re
vogadas por puro e simples decreto administrativo. V, 
Ex~ me desculpe por ter-me 2longado tanto, mas, real
mente, eu não poderia deixar de trazer à colação do pro
nunciamento de V. Ex~ este detalhe que julgo de funda
mental importância para a equação d_o problema que V. 
Ex• coloca. 
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O SR. JAMIL HADDAD - Senador Benedito Fer
reira., V. Exf. profundo conhecedor deste assunto, só en
gral"Jdece a minha fala, com a sua colocação. 

Como jii disse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no fun
do, o empréstimo compulsório em que se discute juiidi
camente a sua constitucionalidade, porque declara-se 
que sendo empréstimo compulsório poderia ser decreta
do e ser executado no próprio exercido. Tenho dúvida, 
Sr. Presidente, porque·rcpresenta, no fundo- como já 
declara em pronunciamentos anteriores o nobre Senador 
Hclvídio Nunes - não um empréstimo compulsório, 
mas não deixa de ser um imposto a ser cobrado e, como 
tal, foi esse decreto mais uma vez editado no recesso par
lamentar. Poder-se-ia admitir que o Plano Cruzado para 
evitar especulações, pudesse ser editado por um decreto
lei. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex~ me permite mais 
uma observação? 

O SR. JAMIL UADDAD- COm ã inaior satisfação. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jamil Had
dad, o que me preocupa nisso tudo, e eu pediria a per
missão de V. Ex' para chamar-lhe a atenção para esse as
pecto da questão, é a preocupação que se tem de dis
farçar, desnecessariamente, rotulando de "empréstimo 
compulsório",já que V. Ex• sabe que aquele famoso em
préstimo compulsório sobre o Imp_osto de Renda, para a 
criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econó
mico, hoje BNDES - hoje acrescentaram um "s" -
ninguém, do meu conhecimento, inclusive esse modesto 
seu colega, empresário já há mais de 35 anos, que pagou 
esse empréstimo com-pulsório, recebeu sequer documen
to qualquer que não o recibo do Imposto de Renda rece
bendo o tal empréstimo compulsório. Nem satisfação foi 
dada a nenhum contribuinte sobre o empréstimo com
pulsório para a instituição do BNDES. Como, de resto, 
todos os empréstimos compulsórios que se criam neste 
País. Mas, no caso especifico do petróleo, reitero e insis
to com V. Ex• que aí bastaria um simples decretá do Se
nhor Presidente da República, para revogar um decreto 
do ex-Presidente Geisel e restaurar a verdade fiscal sobre 
o Imposto Único, sobre o IUCLG, porque, na realidade, 
ele está reduzido atualmente em 80%. Isto é, estâ-se 
cobrando 20%, dos 100% que se deveria cobrar do im~ 
posto único sobre combustíveis. Então, veja V. Ex• que, 
se estivesse o Executivo melhor assessorado, salvo razões 
que talvez o Ministro da FãZenda venha a trazer aqui, es
tivesse menos preocupado em ser agradável ao povão, 
apenas restabelecer-se-ía a verdade tributária. Pura e 
simplesmente revogaNe-ia o decreto e aplicaNe~ia a alí
quota que a lei manda que se aplique sobre os combustí
veis líquidos e gasosos. Então, eu não entendo mais. Mas 
dâ-me a dolorosa impressão que estamos institucionali~ 
zando a mentira e a brincadeira na Administração Públi
ca deste País. 

O SR. JAMIL HADDAD - Voltando ao meu pro
nunciamento, agradeço o aparte do nobre Senador Bene
dito Ferreira. 

Causa-me estranheza, jâ que todo o povo brasileiro 
sabe que a política de exportação do Governo brasileiro, 
política subsidiada, que representa uma grande perda de 
dólares para este País, para termos um superávit na ba
lança internacional, para pagarmos apenas, jâ que o di
nheiro não vem ao nosso País, para pagarmos os juros 
da dívida externa. 

Em lugar de tomar o dinheiro da população brasileira 
através de emprêstimo compulsório- como chamam
e que, na realidade, é um imposto gravoso, deveria o Go
verno já ter tomado uma posição firme a respeito do 
problema da dívida externa brasileira. 

Sr. Presidente, fiquei esperançoso, quando vi Sua Ex
celência, o Presidente da República José Sarney, ir à Ar
gentina e posteriormente encontrar-se com o Presidente 
do Uruguai, porque a impressão que tinha é de que se es
tava tentando um acordo dos paíSes devedores, os pafses 
do Terceiro Mundo a -respeito de uma posição firme 
quanto à dívida externa.- No entanto, li ontem nos jor
nais uma declaração de Sua Excelência dizendo que não 
estava sendo formado um cartel para a discussão da dívi
da externa dos países da América Latina. 

Acho que só através da união de todos os grandes de
vedores, devedores em razão de um dinheiro que foi co-
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locado nesses países, mesmo sendo sabedores aqueles 
que emprestaram o dinheiro de que os pafses não teriam 
condiç_ões de pagar aquela dívida, só através de urna po
sição firme de um bloco monolítíco haverá Condições de 
modificar ã ordem firianceira internacional. Caso con
trário, ficaremos sujeitos às variações dos spreads e a 
nossa dívida cada vez aumentando mais e cada vez au
mentando mais os juros sobre essa dívida que foi, 11a rea
lidade, empregada sem que o povo brasileiro tivesse co
nhecimento em profundidade da sua aplicação, Por esse 
motívo, Sr. Presidente, causa-me espécie que- o Governo 
brasileiro não tenh<l ainda antes de jogar no mercado in
terno da população brasileira o chamado empréstimo 
compulsório que _deveria ter sido encaminhado ao Con
gresso Nacional, porque neste caso não haveria especu
lação financeira através deste plano de metas do Gover
no Federal e ser discutido e melhorado dentro destaCa
sa, para que pudesse, então, a população tomar ciência 
da aplicaçlío deste fundo no campo sociaL Sabemos que 
cerca de 40% da população brasileira não participa da ri
queza nacional. E não adianta apenas aumentar o consu
mo energético e melhorar a produção no campo da side
rurgia para a maior produção e maior consumo da popu
lação se não tratarmos de aplicar, democraticamente, no 
campo social. Não é mais crível e nem admissível amor
te de uma criança no Nordeste, do nascimento aos dois 
anos, de minuto em minuto. Não é mais crível_!! o.e_m_ad
missível que 8% d<l população brasileira seja portadora 
da doença de chagas. Não é mais crível e nem admissível 
que a malária, a lepra, a febre amarela, a tuberculose, 
desde 1973, apresentam índices inflacionârios. Não é 
mais crível e nem admissivel que Se atente para o aspecto 
de querer se passar, como disse o Presidente da Repúbli
ca, à quinta economia do mundo, quando, na realidade, 
no campo social, nós somos a sexagésima economia do 
mundo. DemOcracia, na verdadeira acepção da palavra, 
é a democracia social. Democracia é uma palavra muito 
usada, uma palavra que, diuturnamente, nós ouvimos fa
lar. Estamos num regime democrático. Há liberdade de 
expressão de opinião, há liberdade de os partidos pode
rem apresentar os seus programas. Sob esse aspecto, não 
há dúvida. Mas, a democracia plena é aquela que venha 
a beneficiar e ãtingir a toda a população brasileira. Por 
e§ta ra_zão, mais uma vez faço um apelo ao nobre Líder 
da maioria Alfredo Campos e ao nobre Líder Senador 
Carlos Chiarelli, para que aprovem o requerimento de 
minha autoria solicitando a vinda de S. Ex•, o Ministro 
da Fazenda, Dílson Funaro, para, com a sua fidalguia, 
prestar esclarecimentos a esta Casa sobre a evolução do 
Plano Cruzado, pois hoje já se criou um novo neologis~ 
mo neste País, "Plano Cruzágio", porque, na realidade, 
nós temos visto, infelizmente, vários produtos sendo so
negados e_ que só são conseguidos através de algum por 
fora. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- V. Ex• permite um apar
te? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com o maior prazer, 
õilço o nObre Senador José Jgnácio Ferreira. 

O Sr. José Ignácio Ferreira - Nobre Senador Jamil 
Haddad, inCursiono no pronunciamento de V. Ex~ em 
face de, em determinado trecho, V. Ex• ter manifestado 
desapontamento pelo fato de não ter o Presidente José 
Sarney promovido gestões no sentido da formação de 
um cartel de países devedores para enfrentamento do 
problema da dívida externa. Eu quero dizer a V. Ex• que 
pela observação que eu tenho feito do comportamento· 
do Presidente_ José Sarney na área da política internacio
nal brasileira, eu concluo que o Presidente José Sarney, 
seguramente, vai~se colocando na galeria dos maiores 
Presidentes brasileiros neste campo. E explico por quê. 
S. Ex•, tão logo empossado, iniciou gestões na área sul
americana para produzir algo grandioso, e que, naquela 
ocasíão, em agosto de 1983, não parecia ter a dimensão 
que agora se debuxa mais claramente. Sua Excelência 
procurou, como a primeira visita que fez a um Estado 
soberano, o Uruguai, que hoje retribui essa viSHa--ãqui, 
com Sua Excelência o Presidente Júlio Maria Sanguinet
ti, que- se encontra presente neste instante no Brasil, e 
que visitou hoje o Congresso Nacional, o Presidente José 
Sarney, repito, procurou o Uruguai já nos primeiros 
contactos para a contrução de um esquema de relacio~a
mento econômico, político, social e cultural que vai to-
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mando forma agora. Depois disso, há uma semana, o 
Presidente assinou a Ata que concretiza, junto à Argenti
na, esse primeiro esquema de cooperação e solidariedade 
entre dois Estados soberanos no Cone Sul. A essa Ata 
vai aderir o Uruguai, cujo Presidente esteve aqui conos
co hojC. V. Ex• pode, certamente, antever o desdobra
mento desse esforço. Está-se formando na América Latí
na, e não no Sul do nosso Continente, algo de grandioso, 
acima .das-soberanias nacionais, dos Estados soberanos, 
dentro das suas circunscrições territoriais, acima disso 
está surgindo a grande pátria mãe de todos nós que have
rá de ser a América do subcontinente para baixo do Rio 
Grande, até o Cabo Horn. De maneira que me parecem 
da maior valia essas gestões que o Presidente fez no seu 
Governo no campo internacional e que, é ·certo, foram 
precedidas por outras tentativas. Mas estou convencido, 
por várias razões, que esta vai dar certo. Vão-se juntar a 
esse esquema outros Estados soberanos. Virá, daqui a 
pouco, o México, virá, mais adiante, o Peru, e só não 
vem o Chile, porque o Chile é totalmente desc_ompassa
do conosco porque não vive o tempo da abertura demo
crática que vive o Uruguai e que vivem outros países da 
América Latina. Lamentavelmente, o Chile ainda vai fi
car para depois, até que supere o período autoritário que 
está vivendo. Mas, com relação à frustração de V. Ex~ no 
que toca a esse cartel que V. ExJ desejaria que existisse, 
quero dizer a V. Ex• que, na verdade, a política mais cer
ta haverá de ser a de Cartagena, que preconiza a formu
lação de uma estratégia global para o comportamento 
dos Estadl?_~ devedores e a ação de persi, de cada Estado 
soberano, junto aos seus credores. Parece-me que é a me
dida mais acertada. Agora, de orna coisa estamos certos: 
o Continente não agilenta, o Hemisfério Sul·n-ão agüenta 
mais pagar a dívida esfomeando as suas populações. 
Quero dizer, fazendo a opção entre o valor de uso e ova
lor de troca, e preterindo pelo valor de troca o valor de 
uso, deixando a mesa do trabalhador, a mesa do seu 
povo sem o pão quê é entregue ao estrangeiro para o pa
gam_ento da dívida sob a forma de produto. De maneira 
que estamos certos de que alguma coisa vai acontecer. E 
o próprio Presidente da República, nas duas externações 
que fez, no Uruguai e na Argentina, mais recentemente, 
Sua Excelência foi muito claro quando convocou a 
atenção dos Países que ali estavam, o Uruguai e a Argen
tina, para a formulação de uma nova ordem internacio
nal, para que se substituísse essa ordem injusta em que 
nós não temos parceiros comerciais, temos verdadeiros 
senhores, porque nós plantamos o que não comemos. O 
povo brasileiro tem vivido para ser massa de manobra de 
potências internacionais que, inclusive, nos furtam, pro
duzem contra nós "tranbiques" inomináveis _:_ 
desculpe-me por estar sendo um pouco longo - na me
dida em que nós vemos com que ousadia se manipula o 
mercado de trocas de mercadorias, prejudicando profun
damente a balança comercial dos países do Terceiro 
Mundo, nas Bolsas de Nova York e de Londres; com 
que ousadi.a, tembém, se manipula o mercado, fazendo 
oscilar permanentemente as taxas da libor e da prime- ra
te, sobre as quais incidem os juros que nos cobram pelos 
emprêsfiniós- internacionais. 

Na verdade, se o_cartel não saiu- e não deve sair ain
da, acho que nem deverâ sair nunca, porque as gestões 
devem ser sigularizadas - mas, seguramente, a estrutu
ração de uma nova ordem internacional haverá de ser 
feita. Ela está em fase embrionária e para isso a liderança 
do Brasil, com a expressão que ele te~ no subcontinente 
american~, haverá de s_er de notável importância. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador José lg
nácio Ferreira Concordo com V. Ex~ e acho altamente 
elogiável a posição do senhor Presidente da República 
na tentativa de se formar um mercado comum na Améri
ca Latina. Quanto a este detalhe nós estamos, na realida
de, nos identificando em gênero, número e grau. 

Mas admitimos que não hã uma palavra, ainda, do 
Governo, a respeito da posição a ser assumida quanto ao 
juro da dívida externa brasileira. E para que haja a modi
ficação do sistema econômico internacional, não tenha
mos_ dúvida de que só uma união de todos os países deve
dores fará com que os credores aceitem posicionamentos 
novos. Posições isoladas não levarão, na realidade, à 
modificação da ordem internacional no campo econômi
ço. Este é o meu ponto de vista. Acho que há necessidade 
de uma cartel dos grandes devedores: Brasil, México, Ar-
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gentina e Uruguai, numa faixa menOf, e outros países do 
Terceiro Mundo, Porque não é mais possível o Governo 
americano cobrir o seu défici~ interno aumentando a 
taxa de juros na dívida externa dos países devedores, 
com sacrifício das populações dos paises do Terceiro 
Mundo. 

Todos me conhecem e sab~m que apesar de represen
tar o Partido Socialista Brasileiro sou um homem aberto 
ao diâlogo, sou um homem que gosto de dialogar e que
ro ouvir de S. Ex•, o Sr. Ministro da Fazenda, expli
cações que ainda não me chegaram, sobre a aplicação, 
no campo econômico, no campo ·social, deste emprésti
mo compulsório - que deveria ter sido submetido ao 
Congresso, porque não seria caso de especulação, como· 
seria o caso do Plano Cruzado, para que viesse ser deba
tido nas duas Casas do Congresso Nacional, e talvez até 
melhorado se assim entendesse os Srs. Senadores e Srs. 
Deputados. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que queria dei
xar consignadas, neste momento, nos Anais desta Casa. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, que falarâ 
pela Liderança do PFL. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã. REYISÃ.O DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDS - RJ. p,o
nuncia o seguinte discurso.) Sr.Presidente,Srs. Senadores: 

Em quase todas as regiões de nosso País, se faz presen
te a falta de água potável, obrigando muitos Estados a 
implantar o regime de racionamento para poder admi
nistrar a falta desse líquido insubstituível. 

Há alguns anos atrás denunCiamos desta Tribuna o 
perigo em que mergulharíamos se providências urgentes 
não fossem tomadas pelos governos federal, estaduais e 
municipais, conforme previsão antiga da ONU, inclusive 
requerendo uma Comissão Especial para tratar do grave 
problema, Comissão esta que vai encerrar seu prazo, sem 
qualquer providência, sem reunião e convocação de per
sonalidade ligadas ao_ assunto. 

Nos dias de hoje, os Estados de Santa Catarina e Para
ná são os que mats estão sentindo a falta de chuvas, e os 
problemas criados são de tal ordem que já se prevê o ra
cionamento de 48 horas por 24 de abastecimento, o que 
quer dizer um estado de verdadeira calamidade pública. 

No Estado que tenho a honra de representar nesta Ca
sa, do Rio de Janeiro, númerosos são o_s municípios que 
convivem de longa data com a falta de ãgua potável 
aguardando a reforma tributária para poder, com seus 
próprios meiOs, buscar soluções alternativas para tão 
grave problema. 

Não podemos viver sem água, como não podemos vi
ver sem oxigénio, sendo portanto de grande prioridade o 
estudo do problema e a busca urgente de soluções que 
possam assegurar ao povo esse líquido tão indispensável. 

De imediato seria recomendável' uma campanha de 
nível nacional, atravês de todos os meios de comuni
cação, visaildo à economia no consumo, e proibindo-se 
que se ponha fora a água tratada. Até que as autoridades 
atendam à nossa advertência. (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo hoje tecer alguns comentários em torno do 
projeto de lei, ora em tramitação no Congresso N acio
nal, de iniciatiVa do Poder Executivo, que objetiva atri
buir competência ao Tribunal de Contas da União na fis
calização financeira e orçamentária dos recursos transfe
ridos pelo Governo Federal aos municípios. 

Tenho recebido, Sr. Presidente, manifestações de inú
meros Presidentes de Conselhos de Contas dos Municí
pios, de vários Prefeitos Municipais e Presidentes de Câ
maras Municipais, todos eles, contrários à aprovação da 
aludida preposição, sob a alegação de que a vigência dos 
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dispositivos inseridos na matéria em espécie, chega até 
mesmo a compronl.eter a autonOmia dos municípios. 

Juristas renomados tem opinado sobre o projeto, qua
se que havendo unanimidade pel~ sua inconstitucionali
dade, uma vez que a nossa Carta Magna define clara
mente as atribuições do Tribunal de Contas da União, 
não se permitindo nenhuma nova regra jurídica que ve
nha ferir a Lei Suprema do Pals, apesar do Governo Fe
deral entender o contrário. 

Sabemos que, de conformidade com os preceitos cons
titucionais, é de exclusiva competénc.ia dos Conselhos de 
Contas dos Municípios a fiscalização dos fundos de par
ticipação dos municípios transferidos pela União aos 
municípios, sendo, portanto, qualquer disposição opos
ta, inconstitucional. 

O assunto encontra-se devidamente r~gulado no ai't. 
25, item 11 da Constituição Federal, que diz: 

"Art. 25. Do produto da arrecadação dos im
postos mencionados no item IV e V do art. 21, a 
União distribuirá vinte por cento na forma seguinte: 

I- .................. , ................. . 
II - Dezesseis por cento ao Fundo de Partici

pação dos Municípios. 
lll- .................. ···-··-- .......... . 

Observa-se, então, que o Tribunal de Contas da União 
é competente apenas para efetuar os câlculos das quotas 
a serem distribuídas aos municípios, segundo estabele_
cem os arts, 86 e 87, 91 a 94 do Código Tributário nacio
nal, e mais o§ 29 do art. 25 da Constituição, expresso nos 
seguintes termos: 

"§ 29 A aplicação dos fundos previstos nos itens I e 
11 será regulada em lei federal, que atrlb.uirã ao Tribunal 
de Contas da União a incurribéncia de efetuarº_cálcu_lo 
das quotas." 

Esse dispositivo, Sr. Presidente, é de uma clareza que 
não deixa lugar a nenhuma dúvida sobr~ a competência 
do Tribunal de Contas da União, o que nos deixa con
vencidos de que a sua interferência em matéria fiscaliza
tória atenta contra a Constit:Ufçãó Feder3.1 que, com refe
rência à apHcação do Fundo de Participação dos Mu
nicípios, somente exigiu a aprovação dos respectivos piaM 
nos elaborados em consonância corri. as diretrizes e prioM 
ridades do Poder Executivo federal para a liberação das 
parcelas do município. 

Ê, igualmente, oportuno ressaltar que a aprovação do 
projeto em questão irá conferir a um único Tribunal, 
composto de apenas nove minístros, a fiscalização da 
aplicação da quase totalidade das contas de 23 Estados, 
2 Territórios, do Distrito Federal e de mais de 4.000 mu
nicípios brasileiros, além das matérias de sua exclusiva 
competência. 

Diante dos números aqui mencionados, o Tribunal de 
Contas da União, no exercício das funções dos Tribunais 
e Conselhos de Contas dos Municípios, apesar da reco
nhecida competência e idoneidade dos seus ilustres 
membros, não poderia execUtar a· ·contento tais ·atri
buições, justamente porque elas requerem, antes de tudo 
mais, uma imprescindível descentralização. 

--Cumpre-me, Sr. Presidente, assinalar que para funda
mentar este meu pronunciamento, recorri aos estudos e 
pareceres sobre o assunto dos Drs. Artur Paulo Melo, 
Luiz Daniel Lavareda Reis Júnior e Rui Vasconcelos, 
eminentes advogados com marcante atuação nos meios 
forenses -do Estado do Pará. 

Pelos argumentos aqui enfocados, entendemos que a 
proposição que nos foi encaminhada pelo Poder Executi
vo tem provocado acesos debates e controvertidas polê
micas, a fim de que o federalismo no País não fique em 
situação altamente comprometedora. 

Gostaria tainbém, Sr. Presidente, de aproveitar esta 
oportunidade para dirigir um -.. ie·emeiite apelo ao Presi
dente da Caixa Económica Federal, Dr. Marcos Freire, 
no sentido de que não seja desativada a agência dessa 
empresa sediada no Município de Ubajara, no Ceará. 

Ubajara fica localizada numa das mais promissoras 
regiões agrícolas do meu Estado, principalmente na ex
ploração da cultura do café, e caso a agência da Caixa 
Económica Federal paralise as suas ativídades, a comu-
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nidade rural ali residente sofrerá grandes prejuízos, atinM 
gindo, por certo, a própria economia cearense. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra aa. nobre Senador Gastão Míiller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A Frente Ampla da Agropecuãria de Mato Grosso, 
com sede em Cuiabá, elaborou um documento que sere
fere a problemática agrícola e pecuária, especialmente, 
para Mato Grosso, pois, no caso específico, há que se 
dar um tratamento especial a Mato Grosso, diante da 
sua situação diferente de pertencer a várias regiões geo~ 
económicas. 

Mato Grosso é, em grande parte, Amazónico e a outra 
está em plena região Centro-Oeste. O nosso Estado per
tence também, a Bacia do Prata, bem como o Pantanal 
sugere uma regiãCJ totalmente diversificada das outras, 
constitui'ridO-se numa área toda especial. 

O trabalhu ora comentado teve a cooperação dos se
guintes órgãos: 

-Organização das Cooperat~vas de Mato Grosso -
OCEMAT 

-Federação da Agricultura do Estado de Mato 
Grosso - F AMATO 

·-Associação dos Produtores do Médio Araguaia -
APRA 

-ASsOciação dos Produtores do Sul de Mato Grosso 
- APRUSMAT 

-Associação dos Produtores do Centro-Norte de 
Mato Grosso - APRUSCEN 

-Associação dos Criadores do Estado de Mato 
Grosso - ACRIMAT 

-Associação dos Criadores do Sul de Mato Grosso 
- ACRISMAT 

-Associação dos Produtores de Sementes do Estado 
de Mato Grosso - APROSMAT 

-Conselho Nacional de Pecuária de Corte- CNPC 
- 9' Região 

O documento gerado está dividido nas seguintes par
tes: 

INDICE 
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ll- MEDIDAS DE POLITICA AGRICOLA A CUR-
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2. Preços Minímas e Comercialização de Sa-

fras ................ , ...............•.... , 7 
3. Armazenamento, Classificação e Escoamento de 

Safras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4. Pecuária de Corte e Leite ... , . . . . . . . . . 10 
5. Insumos e Máquinas Agrfcolas ....... , . II 

lll- OUTRAS MEDIDAS DE POLITICA AGRICO
LA A SEREM INICIADAS - Safra 86/87 12 

1. Crédito Rural ........... ~ ...••...•. _.. 12 
2. CooperativismO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
3. Pesquisa Agropecuária . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
4. Defesa Sanitária Animal .. _, ._ ... , . , . . . . 13 
5. Irrigação ...................... , • .. . . 13 
6. Infra-Estrutura Rural ........... ·-~·. ,_, ___ 13 

Lemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o arrazoado, 
fim que conste dos Anais da Casa. 

I- ANTECEDENTES 

O setor agropecuário nacional apesar de sua significa
tiva contribuição no processo de desenvolvimento nacio~ 
nal, nos últimos anos, não vem tendo um tratamento 
adequado, às suas características peculiares como setor 
produtivo. 

O que se observou na realidade, foi um processo de 
acumulação de capital em favor dos setores indus_trial, 
comercial e financeiro, evidenciando-se uma crescente 
dependência ao segmento urbano, caracterizada pelas 
dt?CI .... es de outros setores da economia, na definição da 
política agrícola. 

Esta opção de não delinear um tratamento prioritãrio 
ao setor agropecuârio nacional, através da prática de 
uma política de crédito rural e preços adequados, tem le-
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vado o setor a uma crescente dependência dos agentes fi
nanceiros públicos e privados e um descompasso entre a 
produção de alimentos básicos e a de exportação. 

O desenvolvimento da agropecuária brasileira, exige 
um planejamento à médio e longo prazos, que venha 
substituir o imediatismo dos tempos atuais e também, 
que a par de assegurar uma melhor rentabilidade ao se
ter rural, garanta ajustiça social e a preservação do meio 
ambiente. 

O advento da Nova República, encheu de esperanças a 
classe produtora nacional, face a possibilidade de um 
tratamento adequado ao setor agrícola e a definição de 
uma nova política agrícola que viesse de encontro às suas 
necessidades. 

Os estudos realizados pelo Governo da Nova Repúbli
ca, constatavam a necessidade de que, só para o atendi
mento de um crescimento populacional de 2,2% a.a., até 
o ano 2000, a produção de alimentos bâsicos teria dedu
plicar, correndo os riscos de o montante de divisas al
cançadas com a exportação de produtos agropecuários, 
ser menor que os gastos de importações de alimentos. 

Daí o desafiO da agropecuária para as próXimas déca
das, visando aumentar a produção de alimentos, para 
garantir a auto-suficiência no abastecimento nacional e 
na formação de estoques estratégicos; produzir os exce~ 
dentes exportáveis de produtos agropecuários e produzir 
matérias-primas agropecuárias a nível capaz de garantir 
o abastecimento da indóstria nacional. 

A inserção do Estado de Mato Grosso neste contextO, 
é de elevada significância, se levarmos em conta que a 
economia mato-grossense tem na agropecuária, a base 
de seu crescimento e de que apenas 45% da área ocupada 
por estabelecimentos agropecuârios, é explorada por ati
vidades produtivas e de que a área de lavouras represen
ta apenas 13% da área explorada com atividades agrope
cuárias. 

Vale ressalatar nos últimos quinze anos, as elevadas 
taxas de crescimento da área cultivada em Mato Grosso 
para produção de grãos, superiores às observadas a nível 
da região Centro-Oeste e Brasil, demonstrando a poten
cialidade do estado em contribuir com às metas do Go
verno para o setor agrícola. 

No contexto do Governo da Nova RCi)Cíblica, cria-se 
o plano de estabilização econômica, trazendo novas es
peranças ao campo, pois a eliminação da correção mone
tária torna a atividade agrícola mais estável e cria a pers
pectiva da transferência de maiores recursos para o se
tor. 

Entretanto, a classe rural está ciente da necessidade de 
medidas complementares as do Pacote Econômico, di_ri
gidas especificamente para-a agropecuâria nacional, afim 
de se garantir a melhoria dos seus níveis de rentabilida
de. 

Porém, em plena safra 85/86, o Governo da Nova Re
pública promove uma mudança das regras do jogo, 
criando incertezas e· dúvidas na credibilidade do governo 
em relação a posição reservada ao setor agropecuário, 
no contexto do plano de estabilização económica. Este 
fato vem caracterízar mais uma vez, a fragilidade do pro
dutor rural brasileiro, mostrando a necessidade urgente 
de uma melhor organização da classe, no sentido de pro
mover um novo relacion"!-mento com o governo, com 
ampla participação da classe produtora, numa aborda
gem democrática e construtiva. 

Por outro lado, observa-se um aumento considerável, 
como conseqUência do plano de estabilização bcollôini: 
ca, da intervenção do estado no mercado de produtos 
agrícolas, através da formação de estoque e importações, 
provocando uma desestabilização dos preços agrícolas a 
nlvel de produtor e fazendo com que a agricultura venha 
arcar com todo o ônus do ajustamento, causado pelo 
processo de congelamento de preços. 

Daf, a decisão das entidades ligadas ào rUrálísmO na~ 
dona!, de criar a frente ampla da agropecuária brasilei
ra, que terá como objetivo imediato, a formulação _de 
uma proposta de política para a safra 86/87, em coerên_
cia com os princípios do plano de estabilização econômi~ 
ca e em continuidade para constituir~se num fôrum per
manente de debates, na definição dos rumos do setor 
agrícola e da classe rural. 

ll- MEDIDAS DE POLITICA ACR!COLA A CUR
TO PRAZO 

1. Crédito Rural e Valores Básicos de Custeio 
-Assegurar recursos permanentes para o crédito ru~ 

ral, cumprindo o que estabelece a Lei 4.829, regulamen~ 
tada pelo decreto 58.380, no que diz respeito a suficiên~ 
cia, adequação e oportunidade do crêdito e, inclusive de
finindo os recursos no orçamento da união; 

-Vinculação de recursos da ordem de CzS 5 bilhões 
de cruzados do Plano de Investimento do Setor Agrícola, 
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional para se
rem aplicados na agropecuária mato~grossense, safra 
86/87, visando a expansão de uma área plantada de 
500.000ha; no aumento da produtividade, através da re
cuperação e manutenção das áreas em exploração 
( l.500.000ha); no aumento de 500.000 toneladas da ca
pacidade estática estaduaP e na aquisição e renovação de 
mâquinas e implementas agrícolas: 

-Estabelecer os Valores Básicos de Custeio- VBC's 
diferenciados por região, compatíveis com as peculiari
dades regionais, refletindo os custos reais de produção, 
levantados pelas entídades representativas do produtor 
rural; 

--Aumento dos limites de adiamento no custeio de 
cultura da soja, para todas as classes de produtores; 

_,....,Estabelecer um cronograma de liberação de adian
tamentos de custeio para todas as culturas, compatível 
com o calendário agrícola regional, obedecendo o se~ 
guinte: 

• I' P?-rcela: 70% - Agosto 
• 2• Parcela: 20% - Outubro 
• 3• Parcela: 10% - Fevereiro. 
O aumento da 1~ parcelajustifica~se pelo elevado índi

ce de mecanização e tecnologia predominante na agricul
tura mato-grossense, que demanda já na 1 • parcela os 
gastos inerentes a 2f parcela (preparo do solo, aquisição 
de insumos, aplicação de defensivos e plantio); 

-Promover uma revisão da atual classificação de 
produtores para fins da Política de Crédito Rural, pas
sando a vigorar a seguinte: 

• Miniprodutor: até 500 MVR 
• Pequeno Produtor: 500~ I .000 MVR 
• Médio Produtor: I .000-4.000 MVR 
• Gmnde Produtor: acima de 4.000 MVR; 
-Criar uma região bancária específica para a região 

Centro~Oes_te_, __ exigi_ndo dos agentes financeiros realiza~ 
rem as aplicações dos recursos obrigatórios (MCR-18) 
onde forem captados; 

- Elevar os limites de financiamento para as ativida~ 
des inerentes a expansão da área (desmatamento, enlei
ramento, aquisição de máquínas, correção dO solo etC.); 

- Reativação do Procal. 
2. Preços Mínimos e Comercialização das Safras 

-O estabelecimento dos preços mínimos deverão ter 
como referência os custos de produção regional defini~ 
dos em conjunto com as entidades representativas do 
produtor rural~ 

-Dotar a PGPM, ainda na safra 86/87, de uma dire
triz de Polftica de Médio Prazo (preços minimos phúia~ 
nais), de forma a dar maior estabilidade de preços; 

- Gurantir recursos suficientes para ·as operações 
EGF·s, no inicio da sofia; desestimulando as aquisições 
diretas em plena safra, a não ser em áreas de-fronteira ca~ 
rentes de infra-estrutura (estradas e armazéns); 

-A dotar uma política de vendas de estoques e de im~ 
portações (intervenção estatal no mercado), que não 
anule os efeitos da política de preços mínimos e viabilize 
uma maior participação da iniciativa privada no proces~ 
so de comercialização; 

-Cancelar as medidas de parcelamento de AGF 
aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, visando 
uma melhor capitalização dos produtores face a safra 
86/87; 

-Criar mecanismos que remunerem os agentes com· 
pradores da CFP, para que os custos de expedição eco· 
mercializaç-ào não sejam repassados aos produtores,_ga· 
rantindo assim os preços mínimos reais; 

-Condicionar as operações a GF's à realização, pré~ 
via da EGF's, - existência do Plano de estabilização 
Econômica, criar um sistema de preços/limites de inter~ 
venção (vendas de estoques e importação), que viabili~ 
zem uma participação da iniciativa privada no processo 
de comercialização; 
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- Correção de preços mínimos atuais, com base nos 
custos de produção reais, eliminando a defasagem exis
tente; 

-O conjunto de regras de intervenção do Governo 
no Mercado de Produtos Agrícolas, devem ser anuncia
do anualmente antes do início da comercialização das sa
fras e divulgadas amplamente; 

-Que a fixação de preços mínimos, leve em conta o 
que determina o ... Estatuto da Terra, ou seja, que os mes~ 
mos asssegurem uma rentabilidade mínima de 30% do 
custo de produção. 

3. Armazenamento, classificação e escoamento de sa
fras 

-Execução do Plano Nacional de Armazenagem, 
elaborado pelo Governo da Nova República e que con
tou com a participação de todos os segmentos envolvi
dos na área de armazenagem; 

-Assegurar no Plano de Investimentos do Setor 
Agrícola, safra 86/87, no mínimo uma expansão (l) da 
ordem de 500.000 toneladas na capacidade estática esta
dual, dando ênfase à participação dos produtores rurais 
através de cooperativas e a nível de fazenda, tomando 
como base os estudos elaborados pela subcomissão para 
levantamento do déficit de armazenagem do Estado de 
Mato Grosso, constituída pela CIBRAZEM/MINA
GR!; 

- Reativ<lçào do PRONAZf:M; 
- Estruturação e agitização das operações referentes 

ao escaamento das safras (aquisição, classificação, trans
porte e armazenagem), em especial nas áreas de frontei· 
ras agrícolas, a fím de viabilizar seu escoamento em épo~ 
ca oportuna, evüando as atuais perdas e prejuízos dos 
agricultores. 

4. Pecuária de corte_ e leite 
-Revisão da carga tributária como forma de estímu

lo ao setor, ampliando as margens de comercialização e 
de redução à evasão tributária e o abate clandestino; 

-Elaborar, com a participação da classe produtora, 
um plano de formação de estoque estratégico permanen
te e renovável de carnes bovinas, obedecendo as regras 
do mercado e que venha atender basicamente as necessi
dades dos produtores e consumidores; 

- A curto prazo, face a existência do Plano de Estabi· 
tização Económica, estudar a criação de um diferencial 
de preços para a entressafra; 

- Estabetedmel'!to de uma tinha de crédito rural aos 
pecuaristas, para a produção de alimentos e para a en
gorda antecipada na entressafra; 

-Criação de financiamento para a manutenção de 
crias e matrizes; 

- Criação de uma linha de crédito específica à explo
ração leiteira, contemplando as áreas de investimento e 
custeio, com ênfase na melhora de pastagens, incentivos 
à silagem, aquisição e reposição de matrizes, visando o 
aumento da produtividade~ 

- Reavaliar urgente, o subsídio direto aos produtores 
de leite, em bases que cubram as defasagens ainda exis~ 
tentes entre os custos de produção e os valores recebidos 
pelos pecuaristas. 

5. lnsumos e máquinas agrícolas 
-Que as ações de fiscalização dos preços e controle 

de qualidade exercidas pelos órgãos do governo (SU~ 
NAS/Ministério da Agricultura), em função do Plano 
de Estabilização Económica, sejam estendidas com a 
mesma intensidade_ à área de insumos, máquinas e imple-
mentas agrícolas; 

-Que os preços a serem fixados a nível de produtores 
de sementes, obedeçam os custos reais de produção, a se
rem apresentados pelas associações dos mesmos; 

-Definir urgentemente o tabelamento de insumos, 
máquinas e implementas agrícolas a nível de atacado, a 
fim de viabilizar uma negociação direta produtores/in
dústrias. 

-Estabelecer VBC diferenciados para os produtores 
que utilizarem sementes fiscalizadas. 

1) 60~70% da referida expansão seria com a cultura do 
arroz. 
2) Capacidade estática de armazenamento. 

(J) A ampliação solicitada corresponde à rede do setor 
público (CASEMAT e C/BRA.ZEM), cooperativas e a 
nível de fazenda,_ 
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lll- OUTRAS MEDIDAS DE POLillCA AG RICO
LA A SEREM INICIADAS - SAFRA 8~/87 

1. Crédido Rural 
- Desvincular os recursos de crédito rural da política 

monetária, através da criação de um fundo de financia
mento à agricultura, tendo como origem de recursos: 
orçamento fiscal; caderneta de poupa~_ça rural;_ depósi
tos compulsórios, incentivos fiscãis; FINSOCIAL; em
préstimos externos e outras fontes não inflacionârias. 

2. Cooperã:tiVisrriõ 
- Dar prioridade à consolidação e Qdesenvolvimento 

do setor cooperativista como forma de viabilizar a orga
nização dos produtores rurais e o da produção agrope
cuária, dando ênfase _especial à expansão e fortalecimen
to do cooperativismo de crédito rura1".(4) 

3. Pesquisa agropecuária 
-A nível do setor público agrícola nacional, definir a 

pesquisa agropecuária, como prioridade da açào gover
namental a nível de Região Centro-Oeste, criando um 
programa de investimentos para a sua estruturação e ex
pansão no Estado de Mato Grosso, através da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
EMPA-MT. 
4- Defesa sanitária animal 

-Com vistas a viabilizar a participação do. Estado de 
Mato Grosso nas exportações de carne bovina, a nível 
do comércio internacional, ampliar as ações do Progra
ma de Defesa Sanitária Animal, com prioridade para as 
atividades de combate à frebre aftosa. 
5- Irrigação 

- Como.forma de viabilizar a expansão do profir no 
Estado de Mato Grosso, criar condições em áreas pré
selecionadas de expansão dos Programas de Eletrifi
cação Rural, visando prioritariamente a produção de ali
mentos básicos. 
6- Infra-eStrutura rural 

-Estabelecer um Plano de Ação Conjunta entreGo
verno federal, Governo estadual e prefeituras munici
pais, visando a melhoria e .conservação de estradas ru
rais, na época de comercialização, visando melhores con
dições de escoamento das safras; 

- Implantação, a nível do Estado de Mato Grosso, de 
um Programa de Telefonia Rural. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESlOENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB --' MG. Pro
nuncia o seguinte dlscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

No último dia 18 de junho, subscrevi o Requerimento 
número 144, solicitando urgência para o exame de um 
dos projetas de maior relevância que tramitaram por 
esta Casa. 

Movido tanto pela razão quanto pela emoção, o que 
me colocou bastante à vontade para apor minha assina
tura naquele documento, solicitei que o Projeto de Lei da 
Câmara número 124, de 1985, tivesse exame prioritário 
em relação aos demais, visto tratar de um assunto que de 
há muito deveria ter sido deliberado pelo Congresso Na
cional por vedar a prática de um grande crime" contra a 
ecologia, em especial a ecologia marinha: a pesca da ba
leia em áreas jurisdicionais brasileiras. 

Desse modo, as gerações futuras, brasileiras e estran
geiras, saberão eximir nosso pafs da responsabilidade 
pela extinção desse cetâceo, já que, ~a forma como se 
vem verificando sua pesca, dentro em breve não mais es
tará habitando o nosso planeta. 

Não hâ razões económiCas, soCiais, ou de qualquer ou
tra ordem, que justifiquem a impunidade de quantos in
vestem contra a vida animal, com tanta ânsia predatória, 
com tanta crueldade, com tanto desamor, conforme nos 
relatam representantes das valorosas associações de de
fesa da ecologia ao examinar a forma como se-veiifica a 
sua caça. 

E o mais irriportante de tudo, a exploração comercial 
do produto do crime se faz em benefício de empresas es
trangeiras acoitadas por pescadores nacionais. 

(4) Inclusive dar atribuição de competêncía ao BNCC para atuar 
como órgão de cúpula do cooperatlvismo de crédlto rural, exercen
do as funções de Banco Central das Cooperativas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçil.o II) 

__ A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e a 
própria Universidade Federal da Paraíba jâ puderam 
oferecer opções de trabalho em substituição àquela ativi
dade. 

A moratória de quatro anos aprovada pelo governo 
brasileiro no começo do ano, como subscritor de um 
pacto internacional acerca da caça à baleia, parece não 
estar sendo seguida convenientemente. 

Assim, nada nos resta como legisladores, senão acom
panhar o bom-senso que dita nossas açõ~ e fortalecer a 
aprovação deste projeto, de modo unânime, sem qual
quer receio de estarmos prejudicando a atividade pes
queira, pois alternativas há para tantos quantos militam 
nesse setor, e que não ficarão desprotegidos economica-
mente. _ .. _ 

Portanto, nada justifica qualquer forma de desatenção 
a este projeto, que deverá ser aprovado em benefício do 
reconhecimento da própria inteligência como força cria
dora e revigoradora dos destinos da humanidade. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sis. SeD.ado
res: 

Em manifesto datado de 2Õ dejulho último, a Asso
ciação dos Aposentados e Pensionistas da Região Sul 
Carbonífera do Estado de Santa Catarina, através do 
Presidente Osni da Silva, transmitiu ao Ministro Rafael 
de Almeida Magalhães as angústias e preocupaÇões que 
afligem aquela grande parcela de benefici"ários da Previ
dência Social, concluindo por um elenco de reivindi
cações que considera legítima, e pará o qual requer ur
gente deferimento. 

Entendem os aposentados e pensionistas catarinenses 
que são vítimas das ímperfeições da política salarial apli
cada aos reajustamentos dos benefícios pagos pelo lA
PAS, em decorrência de "arbitrariedades cometidas pe
los homens que passaram pelo MPAS" e que prejudica
ram sensivelmente a categoria. 

Prova disso é que, desde a edição do Decreto n<? 2.065 
e a criação do Decreto n9 2.087/84 - posteriormente 
substituído pelo Decreto n9 2.113/84, gue lhe revogou o 
artigo 29-. os aposentados e pensionistas conti"nuara-m 
assistindo à perda do poder aquisitivo de seus proventos 
e pensões, à vista de a Previdência insistir em calcular os 
reajustes com base no salário mínimo antigo, sem cor
reçào, determinã.nâo, por exemplo, que um inatívo, que 
percebesse benefício na faixa de até três salários, acumu
lasse prejuízos superiores a 500 mil cruzeiros, no período 
de novembro de 1979 ao mesmo mês do ano de 1985. 

Desse modo, os beneficiários de proventos de até três 
salários mínimos aluais nUnca puderam recuperar as 
perdas conseqüentes às apontadas distorções e à forma 
deliberadamente errônea de fixar o escalonamento dos 
reajustes, conforme preViSto nO Decreto n9 2.113/84, 
nesse ponto em flagrante conflito COm a Lei nY 5.890/73, 
que Prescrevi o reajustamento das aposentadorias consi
derando o início da vigêriCia de cada novo salário míni
mo e um mesmo índice para todas as faixas salariais. 

O Poder Judiciário, chamado a pronunciar-se sobre a 
questão dos reajustamentos dos beneficias devidos pelo 
lAPAS, reconheceu, por suas diversas Instâncias, os di
reitos dos associados. Não obstante, o MPAS manteve
se em posição de contrariedade ãos decisórios dos tribu
nais, fazendo com que se multiplicassem os processos e 
se sobrecarregassem os serviços da Administração previ
denciária, ocupada em indeferir direitos já assegurados 
aos recorrentes aposentados pela mais alta Corte de Jus
tiça do País. 

Mais do que isso, o MPAS procura por todos os.meios 
esquivar-se à execução das sentenças, valendo-se dos re
cursos processuais existentes, justificando tão absurdo 
comportamento com a declaração de que não dispõe das 
verbas necessárias ao pagamento de todos os atrasados, 
o que afinar desmentiria as afirmações governamentais 
que proclamam o saneamento do déficit do Sistema. 

Assiin, para a Associação dos Aposentados e Pensio
nistas da Região Sul Carbonífera do Estado de Santa 
Catarina, a atual Administração da Previdência Social, 
ao permitir que subsistam as distorções que caracteriza
ram as gestões passadas. corre o risco de com elas 
confundir-se, anulando as promessas de mudanças, im-
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peditivas ·de que pobres beneficiários continuassem pa
gando pelos erros dos maus dirigentes. 

Impõe-se, portanto, que o MPAS diligencie no sentido 
de reverter essa situação, e que estude, aprofundadamen
te, as seguintes reivindicações da classe dos aposentados 
e pensionistas, tendo em mira a inclusão de novos direi
tos ao elenco dos beneficias assegurados pelo Sistema 
Prçvidenciário. 

Dentre essas providências destaca-se a relacionada 
com o pleito para que os valores dos beneficias em ma
nutenção até 31 de outubro de 1986 sejam reajustados 
pelo índice real devido1 aplicável aos cálculos errados 
praticados nos reajustes de novembro de 1979 a no
vembro de 1985, o que normalizaria em parte os prejuí
zos antes apontados. 

Assim também os atrasados devidos no período de
vem ser pagos em parcelas iguais e sucessivas, pelo síste
ma de carnê adicional com datas fixas, obedecendo sem
pre aóS critérios estabelecidos nas decisões do Supremo 
Tribunal FederaL 

Da mesma forma, os índices de reajustes dos aposen
tados e pensionistas, oriundos das categorias de traba
lhadOres de diversas classes, devem ser idênticos aos con
ceitos para os trabalhadores de igual categoria em ativi
dade, salvo quando os benefícios forem corrigidos pelos 

-percentuais de reajuste do salârio mlnimo, em face de 
este ser superior àquele. 

Num futuro "pacote" da Previdência Social, o Auxílio 
Funeral, previsto na Lei n9 5.890/73 e devido aos depen
dentes de segurado faleFido, deve ter valor equivalente a 
duas vezes o salário mínimo da localidade do óbito, en
quanto deve ser extinto, para aposentados e pensionís
tas, o pagamento das despesas de médicos e anestesístas, 
quando pacientes de cirurgia de qualquer espécie, asse
gurada a extensão de mesmo beneficio ao dependente 
mais direto. 

Ao registrar na Ata dos trabalhos da sessão de hoje 
minha integral solidariedade às posições defendidas pela 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Região 
Sul Carbonífera de Santa Catarina, consigo por igual o 
meu vivo interesse em que os pleitos há pouco referidos 
venham a merecer a especial atenção do Ministro Rafael 
de Almeida Magalhães, titular da Pasta da Previdência e 
Assistência Social, e que defira à sofrida classe todos os 
direitos que justificadamente reclamam os aposentados e 
pensionistas catarinenses. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra aQ nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - . .Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Entidades ambientalistas do Brasil e do exterior vol
tam sua atenção para esta Casa, na expectativa de uma 
decisão a respeito do Projeto de Lei da Câmara n'>' 
124/85, que proíbe a pesca da baleia no litoral brasileiro. 

Sou sensível às objeções de fundo_ social levantadas 
contra O projeto. Preocupa-me a possibilidade de que a 
suspensão da pesca da baleia venha a prejudicar as popu-
1 ações_ que dependem direta ou indiretamente dessa ativi
dade no litoral da Paraíba. 

Acredito, contudo, que' o Governo Federal, com a aju~ 
da internacional disponível, tem meios de incentivar fon
tes alternativas de emprego e de alimento proteico na re
gião afetada. 

Com esta ressalva, que"ro expressar minha opinião fa
vorável ao projeto em questão. 

É tempo de o brasil unir-se de fato ao esforço interna
cional para salvar as baleias da extinção. O Senado pode 
e deve dar esse passo no sentido de um estilo de desen
volvimento que harmonize a preocupação social com a 
preservaçã·o ·da ecologia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
hlincia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores:. 

Um dos temas mais debatidos e controvertidos dos úl
timos anos tem sido a redução da jornada de trabalho. 

Ele ocupa lugar central nas reivindicações de quase to
dos os sindicatos e a sua prioridade ou importância varia 
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em função do momento vivido e da ênfase que a lei atri
bui ao próprio movimento sindícalista brasileíro. 

O problema da redução da jornada de trabalho sem
pre preocupou empregadores e empregados, e os textos 
jurídicos e religioSOs mais antigos revelam a existência de 
preceitos ou costumes dedicados ao tema. 

Desde a antigUidade, e até mesmo o início da Idiicte 
Moderna, as jornadas de trabalhai se estendiam, sObre
tudo no trabalho agrícola, de sol a sol. 

O advento das idéias liberais e suas conseqüentes tra
duções filosóficas e políticas ensejaram ·a falácia-de que, 
em sendo o homem livre para programar suas atiVidades, 
também sem limite algum poderia dedicar-se ao traba
lho. Daí, a inexistência de prescrições referentes ao limite 
da jornada; a adoção de jornadas de trabalho diT4 e 16 
horas diárias, no ponto culminante da Revolução lndus· 
trial. 

A absoluta exaustão do trabalhador a sua impossibili
dade de prestar serviços constituía realmente a única li· 
mitaçãq, nesta época, às jornadas de trabalho. 

Na mesma Inglaterra que co~heceu os primeiros ex
cessos nas fixações das jornadas se produziram também 
os primeiros movimentos no sentido de torná-las com
patíveis com a dignidade e as aptidões humanas. 

A preocupação tutelar do Estado, também em termos 
de fixação de jornadas de trabalho teve suas prime1r8.s 
oportunidades de concretização, no mundo jurfdiCO, a 
partir dos meados do século passado. 

Isoladamente, uma das primeiras consagrações legais 
sobre limitação da jornada de trabalho se encontra num 
decreto de 2 de março de 1848, do governo provisório 
francês, reduzindo dt:: ll para lO horas a duração diária 
do trabalho, em Paris; e de 12 para 11. horas, na provín
cia. Esse decreto chegou a ter aplicação, sendo substituí
do por uma lei de9 de setembro de 1848, que fixou em 12 
horas a duração máxima do trabalho para adultos em es
tabelecimentos industriais, admitindo, entretaiito, Várias 
exceções a essas fixação tão prolongada. 

A partir de então, se foram tornando dia a dia mais 
comuns, sobretudo com referência a mulheres e criari:ças, 
as fixações de jornadas mais reduzidas. 

Cabe lembrar, nessa esteira de grandes documentos 
destinadas ao debate do problema, as bulas papais, das 
quais há de se assegurar a primazia à Rerum Novarum de 
Leão XIII, cujo expressivo texto merece transcrição: 
''Deve-se, pois, procurar que o trabalho de cada dia não 
se estenda a mais horas do que permitam as forças". 

Sr. Presidente, Srs. SenadÕres: -
A jornada de trabalho de 48 horas semanais adotada 

mo Brasil ê uma das mais extensas do mundo. Até mes
mo países latino-americanos de mais baixo padrão de de
senvolvimento sócio-económico jâ estipularam jornadas 
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mais reduzidas, como é o caso do Equador, Pãraguai e 
Peru, que optaram por 40 horas semanais; e o Uruguai, 
que adotou o regime de 44 horas. 

A reivindicação dos trabalhadores brasileiros é das 
--maiS justas e seria uma form~ de compenSar as perdas sa

lariais, decorrentes da política económica imposta pelo 
Governo desde 1979, e de equipará-los a outras catego
rias profissionãis que jâ conquistaram, jorna-das mais re
duzidas como os bancários e economiários, com 36 ho
ras, e os operadores de telecomunicações. Além ~isso já 
está sendo praticado em relação ao funcionalismo públi
co e empregado da administração indireta, nas três esfe
ras de governo, o regime de 40 horas semanais. 

A jornada de trabalho excessiva, hoje imposta ão tra
balhador brasileiro, não lhe permite exercer atívidades 
indispensáveis à sua integraÇão psicossocial, impedindo
lhe o convívio mínimo necessário com a família e o aces
so à educação, à informação e ao lazer, bem como 
privando-o de participar politicamente e profissional
mente na defesa dos seus interesses. 

O tempo insuficiente para descanso, o stress provoca
do por um ritmo de trabalho ditado pela crescente supre
macia de máquinas e equipamentos avançados, a dinâ
micaay_ass_aladora da vida moderna nas grandes cidades, 
tudo isso concorre para o desgastes físico e mental do 
trabalhador, com reflexos negativos no seu padrão de 
saúde e o predispõe a infortúnios no trabalho e a 
doenças profissionais. 

A alegação dos setores patronais qe que a redução da 
jornada implicaria_ elevação dos custos de produção não 
assimiláveis pelo sistema econ,ômico, provocando uma 
aceleração da inflação, com a cons_eqílente diminuição 
da competitividade internacional, refletindo negativa
mente na balança de pagamentos e agravação c!o desem
prego, é contraditada pela própria OIT (Organização In
ternacional do Trabalho) que reconhece enfaticamente 
que a redução da jornada de trabalho é um fator de pro
gresso social e recomenda essa medida como um dos di
ferentes meios para remediar o desemprego. 

Estudos recentes do DIEESE mostraram que a adoção 
dessa medida na indústria auton1obilistica resultaria no 
aumento de preço final do produto para o consumidor, 
da ordem de 2,45%. A redução da jornada se constituiria 
num relevante fato r de geração de empregos, contribuin
do para o equacionamento do problema, que é, talvez, o 
mais dramático da sociedade 6rasileira. 

É importante ainda registrar que o Mercado Comum 
Europeu, através da recomendação do seu Conselho, de 
22 de julho de 1975, obrigou os países membros a estabe
lecerem a jornada de 40 horas semanais. 

O aumento da massa de cidadãos produtivos U!ria im
plicações positivas na ativação do mercado interno, tan-
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to 110 que tange ao aumento da demanda por produtos, 
quanto em relação à arrecadação de impostos e contri
bu[ções previdenciária.S, pÕssibiHtando também um 
maior desenvolvimento da indústria do lazer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Não podemos esperar mais. 
OS argumentos contrários à adoção dessa medida não 

resistem a uma análise séria e não justificam a poster
gação, por parte do governo, do atendimento dessa rei
vindicação dos nossos sindicatos. 

Será mais um passO no sentido de pagarmos a nossa 
dívida social para com o trabalhador brasileiro, embora 
ainda fiquemos distantes do que seria o ideal, mas lá che
garemos e colocaremos o nosso trabalhador no mesmo 
nível daqueles que labutam em países desenvolvidos, 
oferecendo-lhe condições outras garantam a sua tranqUi
lidade e a segurança de sua família. 

A eficácia dessa medida estará garantida se forem ado
tados instrumentos legais de restrição e desestimulo à 
prática de horas ex:trordinárias; tenho certeza de quedes
sa forma, devolveremos ao nosso trabalhador a segu
rança necessária para que ele produza mais e com mais 
eficiência, ajudando-nos a construir um Brasil sem in
flação, sem desemprego e mais justo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 !97, de 1985 (n'"' 4.987/85, na Casa de 
origem), de iniciativa áo Senhor Presidente da Re
pública, que altera o valor do vencimento de cargos 
que especifica- e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 729 e 
730, de 1986, das Comissões: 

- cl~ S~r"i~,;o Público Civil; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.) 

Ata da 154~ Sessão, em 12 de agosto de 1986 

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÃS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Ctaudionor Roriz -Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio ChaveS- Hélio Guelras
Alexandre Costa - Américo de Souza- HelVídio Nu
nes- João Lobo- César Cais- José Lins- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho - Amir Gaudêncio - Maurício Leite- José Ur
bano- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana -
João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carnei-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli. 

ro- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes
Benedito Ferreira - Gastão Müller - José Fragelli -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camar

-go - Âlvaro Dias- Arno Damiani- Jaison Barreto 
-Ivan Sonata- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inídamos nos-sos trabalhos. 

O Sr. J9-Secretário irã proceder à leitura do Expedien
te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

~ Do Senhor Presidente da República submetendo à de
liberação do Senado a escolha de nome indicado para car
go cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
No 270, de 1986 

(N' 401/86, na origem) 
Excelentíssimos Senhores membros ·do Senado Fede

ral: 
De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti

tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
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de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer, do Se
nhor Orlando Soares Carbonar, MinistrO de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Paraguai, 
nos termos do§ 2'~' do artigo 24 do Decreto n'? 91.658, de 
18 de setembro de 1985. 

Os méritos do Embaixador Orlando Soares Catbonar, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de agosto de 1986.- José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Orlando Soares Carbonar. 
GuaragijPR, 6 de ag9sto de 1931. 
Filho de Constantino Carbonar e Davina Soares Car

bonar. 
Diploma da "Universitá Italiana per gli Stranieri", Pe-

rúgia, Itália. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD-UPR. 
Curso de Pt:eparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Estãgio na Academia de Direito Internacional, Haia. 
Professor de Política Internacional, no Curso di Pre-

paração à Carreira de Diplomata, IRBr, 1967/68. 
Terceiro-Secretário, 15 de abril de 1961. 
Segundo-Secretário, merecimento, 22 de janeiro de 

1965. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 9 de dezembro de 

1968. 
Conselh.eir_o, merecimento, Jl' de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimentO, 24 de ou

tubro de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de de

zembro de 1979. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1962. 
Assessor de Imprensa do Ministro de Estado, 

1966/68. 
Introdutor Diplomático, 1968. 
Chefe do Gabinete do Secretário-Geral, 1974/78. 
Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1978/79. 
Chefe do Gabinente do Ministro de Estado, 1979(83. 
Washington, Terceiro-Secretário, 1963/65. 
Washington, Segundo-secretário, 1965. 
Berna, Primeiro-Secretário~ 1969/70. 
Berna, Encarregado de Negócios, 1969. 
Genebr-a, Delegação Permanente, Primeiro-

Secretário, 1970/72 
Caracas, Primeiro-Secretário, 1972(73. 
Caracas, Conselheiro, 1973/74. 
Londres, Repre;entante Especial do Governo brasilei

ro junto a organismos internacionais de caráter econô-
mico, 1984/86. -

II Conferência sobre Assuntos Mundiais, Nebraska, 
1965 (representante). 

XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1966 (membro), 

Reunião dos Chefes de Estado Amed_çanos, Montevi
déu, 1967 (membro). 

Sessão de Emergência da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, Nova I.orque, 1967 (membro). 

XXII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. 
Nova Iorque, 1967 (membro). 

V Sessão do Comitê de Transportes Maríthp~s. UNC
TAD, 1970 (relator). 

Conferência Negociadora do Arranjo Internacional de 
Cereais, Genebra, 1971 (membro). 

Reunião 'Ministerial do Qrupo dos "77", Lima, 1971 
(delegado). 

III Sessão da Conferência da ONU sobre Comércio e 
Desenvolvimento, Santiago, 1972 (delegado). 

Membro da Banca Examinadora do I Curso. de Altos 
Estudos, IRBr, 1978. 

XXXIV Sessão_ da Asscmbléi<t Geral da Nações Uni
das, Nov~ Iorque, 1979 (delegado). 

III Reunião de Minístros das Relações Exteriores do 
Grupo dos .. 77", Nova Iorque, 1979 (delegado). 

Representante .do Minísfério das Relações Exteriores, 
junto ao Conselho de Administração -da Itaipu Binacio~ 
nanl, 1979. 

--co-ffiftiva Oficial do Senhor MinistrO de Estado dis 
ReiãÇões Exteriores à Venezuela, 1979 (membro). 

Comitiva Oficíal do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores à Ciudad PresidentiStroessner, por 
ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnico-Operativa entre os Aproveitamentos de Itaipu e 
Corpus, Paraguai, 1979 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República à 
Venezuela, 1979 (membro). 

Visita do Senhor Ministro de Estado das Relações Ex
teriores ao Conselho de Ministros do Grupo Andino, Li
ma, 1980 (membro). 

I Reunião do Conselho de Ministros da ALALC (por 
ocasião da assinatura do Tratado que institui a ALA DI), 
Montevidéu, 1980 (delegado). 

XXXV Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
da~_.__Nov~ _Iorque, "1980 (delegado). 

I Reunião de Chanceleres dos Países Signãtários do 
Tratado de Cooperação Amazônica,"Belém, 1980 (dele
gado). 

Xl Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, Buenos Aires, 1980 (delegado). 

Enviado Especial do· Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores a Bogotá, 1980. 

Comitiva OfiCial do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores à República Federal da Alemanha, 
1980 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores à Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe, 
Moçambique e Angola, 1980 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Ministro de Estado das 
RClações Exteriores ao Chile, à Bélgica e ao Canadá, 
1980 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República à 
Argentina e ao Chile, 1980 (membro). 

-_E"nconti'o do Sen}lor Presidente da_Repúblicacom o 
Presidente da Nação Argentina, Paso- de Los Libres, 
1981 (meritbro). 

Reunião sobre Cooperação Internacional e Desenvol
vimento, Cancún, I 981 (delegado). 

XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das, Nova Iorque, 1981 (delegado). 
_ ),f:XII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 

Prata, Santa Cruz de Ia Sierra, 1981 (delegado). 
XI Assembléia Geral da Organização dos Estados 

Americ"nos, Santa Lúcia, 1981 (deleg'ado). 
Presidente da Banca Examinadora do TI Curso de Al

tos Estudos, IRBr, 1981. 
Comitiva Oficial do Senhor MinistrO de Estado das 

Relações Exteriores à Nigéria, ao México e ao Reino 
Unido, 1981 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República à 
França, a Portugal, à Colômbia e à Repdblica Federal 
da Alemanha, 1981 (membro). 

Encontro do Senhor Presidente da República com o 
Presidente da Nação Argentina, Paso de Los Libres
Uruguaiana, 1981 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República 
ao Peru, 1981 (membro). 

XX Reunião de Consulta de MiriistroS das Relações 
Exteriores dos Países Signatários do TIAR, Washington, 
1982 (delegado). 

XXXVII Sessão da Assembléia Geral das Nações Uni
das, Nova Iorque, 1982 (delegado). 

Encontro do Senhor Presidente da República com o 
Presidente da República do Paraguai, Foz do Iguaçu, 
1982 (membro). 

XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Coiliércio, Ge
nebra, 1982 (delegado). 

X ii I Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, BrasHia, 1982 (delegado). 

Comitiva Oficial do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores ao Suriname, à Guiana e à Venezue
la, 1982 (membro). 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República 
aos Estados Unidos da América, ao Canadá e ao Méxi
co, 1982 (membro). 

Encontro do Senhor Presidente da República com o 
PreSidente da Nação Argentina, Foz do lguaçu, 1983 
(membro). 
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Reunião de Coordenação Latino-Americama, em 
nível ministerial, convocada pelo SELA, prepaiatória da 
VI UNCTAD, Cartagena, 1983 (delegado). 

VI Conferéncia das Nações Unidas para Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD), Belgrado, 1983 (subche
fe). 

XIV Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do 
Prata, Assunção, 1983. 

Comitiva Oficial do Senhor Presidente da República à 
Nigéria, ao Senegal, à Argélia e a Cabo Verde, 1983 
(membro), 

Prémio "Ltfayette de Carvalho e Silva", IRBr. 
Prêmio Rio Branco, Medalha de Prata, IRBr. 
O Embaixador Orlando Soares Carbonar se encontra 

nesta data no exercício de suas funções de Representante 
Especial do Governo brasileiro junto a organismos inter
nacionais de caráter econômico, com sede em Londres, 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 
de 1986. - Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa
mento do Pessoal. 

( Ã Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1~'-Secrelário. 

São lidos os seguintes 

.. PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 182, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao artigo 150 da Lei nl' 
1.711, de 20 de outubro de 1952- Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"' Acrescente-se ao Artigo 150, da Lei l. 711, de 

20 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, o Parágrafo 31', nos seguintes 
termos: 

"§ 4~ Aplicam-se ao Funcionário que tenha 
contado, nos termos do Artigo 104 da Constituição, 
o tempo de 10 anos no cumprimento de mandato 
eletivo, entendido este-como o exercício de cargo de 
confiança, os itens I e II e os parágrafos lI' e 2~' deste 
artigo." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Procura-se, com o projeto, corrigir uma flagrante e in
justificável restrição à aposentadoria d.o se(vidor público 
que, nos termos da Constituíção Federal (Art. l04) tenha 
sido afastado para o exerclcio de mandato eletívo. 

O atual Estatuto dã um tratamento visivelmente dis
criminatório ao funcionário que exerça ou tenha cumpri
do a nobre função de representação popular, surpreen
dentemente prejudicado, por várias formas, na sua car
reira fundonal e, finalmente, desconsiderado quando de 
sua aposentadoria. 

Já a própria Constituição Federal, no seu art. 104, es
tabelece que o afastamento para o exercício do mandato 
eletivo impedirá a promoção do servidor, por mereci
mento, como também, ao longo do per1odo, não lhe será 
permitida ascensão na carreira funcional. 

Tal situação é evidentemente injusta, mas há de ser 
considerada como um sacrifício - entre muitos outros 
-que a vida pública impõe aos que a ela se habilitam, 
exercendo o mandato de representação popular. 

No entanto, culmina a discriminação legal com o as
pecto da aposentadoria do servidor, que se vê expressa
mente excluído da perS-pectiva de, ao final de 35 anos de 
seviço público, apesar do exercício de função nobre e re
levante, de confiança pública, eis que eletiva, ser conside
rado tal perfodo para efeito do cálculo de seu provento. 

O Estatuto Federal (Lei nl' 1.711, de 1952) com justiça, 
ao estabelecer as normas quanto aos proventos para os 
funcionários, no seu artigo 150, fixa que serão aposenta
dos coin a remuneração do cargo em comissão, da 
função de confiança ou da funÇãO gratificaâa que eStiver 
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exercendo, sem interrupção, pof cinco anos, ou pôr dez 
anos, consecutivos ou não. 

O beneficio é perfeitamente defensável, é norma de 
eqüidade indiscutível, na medida em que procura garan
tir o padrão de vida daquele que, por espaço de tempo 
considerável, percebeu, no exercício de função de con
fiança, um vencimento superior ao do seu cargo efetivo. 

No entanto, a medida não se estende, não abrange e 
não atinge ao funcionário federal que, afastado por im
perativo constitucional, para exercício de cargo de con
fiança popular, já que eletivo, venha a aposentar-se, ao 
final de 35 anos de serviço público. 

Se não pode ser promovido o funcionário elelto para 
exercício eletivo, com prejuízo de sua ativídade profissio~ 
nal permanente, de sua carreira, não há porque excluí-lo, 
de maneira cruel e discriminatória, da norma geral que, 
para a aposentadoria, considera-o exercício de função de 
confiança, no serviço públiCo. 

Mandato eletivo é, fundamentalmente, cargo de con
fiança, não sendo outro o sentido maior do mandato po
pular. 

Ainda recentemente, a Emenda Constitucional nll 26, 
que convoca a Assembléia Nacional Constituinte, ao 
anistiar a todos os servidores públicos, sem ex.ceção, 
concedeu-lhes promoções, até mesmo na aposentadoria 
ou na reserva, o que nega ao funcionário, por exercer o 
mandato eietivo. 

Saliente-se a injustiça flagrante: o servidor público 
eleito pelo povo, para função nobre e de confiança, fica 
privado não somente do pleno ex.ercfcio da sua carreira 
profissional, pois lhe são proibidas as promoções, como 
até mesmo se lhe nega, por norma discrimínaiória e in
justa, a perspectiva de, na aposentadoria, após 35 anos 
de atividade, ter o que a todos, sem exceções, é garanti
do, qual seja a percepção de proventos, considerando-se 
o tempo do mandato eletivo, que é, sem dúvida, serviço 
público, como de exercício de cargo de cOnficinç_a,, 

Se hã cargos de confiança, o mais nobre e importante 
deles é inquestionavelmente aquele que a Constituição 
estabelece como sendo preenchimento pela escolha do 
povo, o mandato eletivo. 

Daí, a alteração que se faz à Lei n91.711, para estabe
lecer um critério de justiça na fixaçãO dos proventos da 
aposentadoria daqueles que exerçam ou venham a exer
cer o mandato popular. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986,- Murilo Ba
daró. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 1.711, 

DE 28 DE OUTUBRO !)E 1952 

Art.' ·150~ · ·À. ~~~;ifi~;çã~· ~~~·;;;...·~~~ ·;;t~~~~d~ãird 
poderá ser: 

I - Previamente ai15itrã.dà pelo diretor -da repartição, 
II - Paga por hora de trabalho prorrogado ou anteci

pado. 
§ ]9 A gratificação a que se refere o item I não exce

derá a um terço do vencimento ou remuneração mensal 
do funcionãrio. * 29 No caso do item II a gratificação_ nãQ e_xci:derá 
de um terÇo do vencimento ou remuneração de um dia e 
será calculada por hora de trabalho prorrogado ou ante
cipado e por tarefa. 

~ J9 Em se tratando de serviço extraordinário nofU.r-
no, o valor da hora será acrescido de 25%. ---- ----

1 Às Comissõis de Cons_tltuicão e Justfça, de Ser
~·iço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 183, de 1986 

Disciplina os vencimentos máximos dos servidores 
dos Três Poderes, federais, estaduais e municipais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [<;> Nenhum servidor ou funcionário federal, es

tadual ou municipal, da administração direta e indireta, 
poderá receber remuneração mensal superior àquela fi
xada para o presidente do poder a que sirva, 
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§ 1"' Incluem-se nas vedações deste artigo os servido
res ou funcionários do Distrito Federal e dos Territórios, 
na administração direta ou indireta. 

§ 211 Para efeito do disposto neste artigo consideram
se todas as importâncias recebidas, a qualquer título, 
tanto pelos servidores ou funcionários quanto pelos pre
sidentes dos Três Poderes. 

Art. 29 Cada poder encaminharã ao Tribunal de 
Contas competente_ as informações necessárias, quanto 
ao valor máximo da remuneração paga ao seu funciona
lismo e aos dirigentes supremos dos Três Poderes. 

Arl. J9 O Departamento de Pessoal de cada setor 
encaminhará à autoridade imediatamente superior are
lação dos servidores que, num determinado mês, hajam 
recebido remuneração superior à prevista no art. 1" desta 
lei, com justificativa do fato. 

Panígrafo único. A_ relaç?o de que trata o caput deste 
artigo será submetida, imediatamente, ao respectivo Tri· 
bunal de Contas. 

Art. 4<:> O Tribunal de Contas competeiite reCusará 
aprovação quando o pagamento estiver sendo feito em 
desacordo com o texto desta lei. ou quando não houver 
uniformidade na aplicação da lei. 

Art. 5<:> Os Estados e Municípios não receberão 
qualquer auxilio federal, favor ou subsídio a suas empre
sas, além de créditos suplementares e extraordinários, se 
descumprirem esta lei. 

ArL 6» Esta lei poderá ser excepciona!izada em ca
sos especiais, em decorrência de razões imprescindíveis à 
manutenção de quadros especializados, com autorização 
expressa e pormenorizada do chefe do poder respectivo, 
publicada no Diârio Oficial e sujeita à homologação pelo 
Tribunal de Contas competente. 

Parágrafo único, Na hipótese deste artigo, será fixado 
o limite específico da remuneração, por lei especial. 

Art. 7~ No caso de acumulação, inclusive de proven
tos de aposentadoria, o beneficiário optará por apenas 
Lima fonte pagadora. 

Parágrafo único. Na acumulação permitida, os res
peCtivos poderes firmarão convênio, de forma- que, a 
cada mês, as pessoas recebam a totalidade de sua remu
neração apenas de uma fonte. 

Art. 89 O descumprimento desta lei importa em cri
me de responsabilidade. 

ArL 9» Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 10. Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) 

dias após a sua publicação. 

Justificação 

Ninguém ignora as sobejas e imperiosas razões que 
nos levaram à apresentação do presente projeto. As fre
qUentes distOrções dos níveis de vencimentos dos funcio~ 
nários e servidores públicos em todo o País têm infringi
do os mais elementares princípios da hierarquia funcio
nal. 

Com efeito,__não se trata de um instituto novo, mas já 
criado pelo Decreto-lei n"' L971, de JO de novembro de 
1_982, que não conseguiu abarcar todo o universo admi
nis_tra.tiyo a, que_se destinava. 

O projeto tem, pois, como objetivo primordial tornar 
viável a execução dos preceitos previstos naquele diplo
ma legal, efetivando, pormenorizadamente, a fiscali
:lação necessária à aplicação da intensio legis saneadora 
da sistemática vigente, e acabando com a figura dos cha
mados "marajás" do serviço público. 

Em abono de nossa inciativa, respaldamo~nos no arti
go 13, V, da Carta Magna, preceituador de que as nor
mas relativas aos funcionários públicos, inclusive a apli
cação, aos servidores estaduais e municipais, dos limites 
máximos de remuneração, serão estabelecidos em lCI fe
deral. 

Sabemos que o projeto não pode estar formalmente 
engendrado como seria desejável. Mas não olvidamos 
que u imprescindível colaboração dos Srs. Parlamentares 
ensejará emendas que o escoimem, visando ao seu opor
tuno aperfeiçoamento. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. -Fernando 
Henrique Cardoso. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ser
riçv Público Civil e de Finanças. j 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às comiss_ões compe
tentes. 
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Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr, III
Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, II de agosto de 1986. 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex•, nos termos do art. 43, alínea a, do 

Regimento Interno do Senado, que me ausentarei do 
País, a partir do próximo dia l3 de agosto, para presidir 
o Congresso Mundial de Sociologia, a realizar-se na 
India, na qualidade de Presidente da International So
ciological Association e manter cantatas políticos com 
as autoridades governamentais daquele pais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os 
protestos de minha esiima e consideração.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr, 
1 ~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 274, de I986 

Requeremos urgência, nos ter-mos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem nll 111, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura MuniCipal de Santos 
(SP). 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 275, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nt' 120, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Ju!na 
(MT). 

_Sala das Sess_ões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiareili - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nY 197, de 1985 (nY 4.987J85,na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública,. que altera o valor do vencimento de_ cargos 
que especifica, e dá outras erovidências, tefido 

PARECERES FAVORAVEIS, sob nYs 729 e 
730, de 1986, das Com.i!)sões: 

-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

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

sao. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
O projeto vai à sanção. 

ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 197, DE 1985 

(NY 4.987/85 na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 
Altera o valor do vencimento de cargos que especi

fica e dâ outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.__l9 O pessoal em atívidade, regido pela Lei nll 

1.711, de 28-de outubro de 1952, nas categorias referidas 
no art. 320 do Decreto n9 5.798, de ll de junho de 1940, 
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que não foi incluído no sistema de classificação de que 
trata a Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 197_0,. passará 
a perceber vencimentos em valores correspondentes às 
referências Constantes do Anexo desta lei e da Escala de 
Vencimentos e Salários do Serviço Públicu Federal. 

Parágrafo único. Os funcionários, inclUsive os redis
tribuídos. que, antes de serem incluídos no Plano de 
Classificação de_ Cargos, eram ocupantes das categorias 
aludidas no Anexo desta lei, sem prejuízo de sua lotação, 
poderüo optar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da vigéncia desta lei, pelo retorno à situação ante-. 
rior. 

Art. 21" A alteração dos valores de vencimento men
sal de que trata esta lei servirá de base para a revisão de 
proventos das aposentadorias regidas pela Lei n~' 1.71 t, 
de 28 de outubro de 1952, inclusive para os inativo.s com 
as vantagens do seu 184. 

Art. J9 Os valores de vencimentos correSpondentes 
às referências indicadas no Anexo desta lei vigorarão a 
partir: 

a) de 20 de maio de 1980, para o pessoal de que trata 
o caput do art. 111 desta lei e amparado pela Lei n~' 6.781, 
de 19 de maio de 1980; 

b) da formalizaçãp da opção, para o pessoal de que 
trata o parágrafo único do art. {9 desta lei; 

c) da publicação desta lei, para o pe..'>soal [nativo refe
rido no seu art. 29 

Art. 49 O órgão de pessoal do MinistériO dos Trans
portes ficarã TnCumbido de promover os competentes 
apostilamentos nas situações dos ocupantes dos cargos 
ora enquadrados. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposíÇões -em-CO'ntrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n9 274/86 de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n9 111/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Santos, São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O. Sr. Maurício Leite - Sr. Presidente,_ peço verifi

cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) :----Vai ser reali
zada a veriflcação solicitada pelo nobre Senador Maurí
cio Leite. 

SolicitQ aos Srs~ Senadores que ocupem seus lugares, 
para realizarmos a votação. (Pausa.) 

Como vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Alrredo Campos - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Uder do PFL? (Pausa.) 

O SR._PRESIDENTE (José FrageUi)- Como vota o 
Uder do PDS? 

O Sr. Octávio Cardoso - Si(ll. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PTB? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Como vota o 
Líder do PDT? 

O Sr. Jaison Barreto- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Como vota o 
Líder do PSB? 

O Sr. Jamil Haddad- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José frageUi)- Como vota o 
Líder do PDC? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PL? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SEN.-IJJORES: 

Affonso- Camargo 
Alaor Coutinho 
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Albano Franco 
Alfredo Campos 
Álvaro Dias 
Benedito Ferreira 
Carlos Ura 
Cesar Cais 
Cid Sampaio 
Fernando Cardoso 
Gastão Müller 
Helvídio Nunes 
Ivan Bonato 
Jaison Barreto 
Jamil Haddad 
João Calmon 
João Lobo 
Jorge Kalume 
José Lins 
José Urbano 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Martins Filho 
Maurício Leite 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Octávio Cardoso 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 
Virgflio Távora 

VOTAM ""NÃO'" OS SRS. SENADORES: 

Moacyr Duarte 
Passos Pôrto 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Amir Gaudêncio 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a 
apuração. (Pausa.) 

Votaram STM 32 Srs. Senadores; e NÃO, 2. 
Houve uma abstenção. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de MuniCípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 752, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 
111, de 1986 (n'.' 138/86, na origem), do Senhor Pre
sidente_da República, submetendo à apreciação do Se
nado Federal proposta para que $eja autQrizada à 
Prereitura Municipal de Santos (SP), a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 8.575.715,68 {oi
to milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecen
tos e oninze cruzados e sessenta e oito ce~~avos). 

Relator: Senador Severo Gomes 
Com a Mensagem n9 1 t 1/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação_ do Senado Fede.r~l 
proposta para que seja autorizada à Prefeitura Mumct
pal de Santos (SP), com amparo no art. 29 da Resolução 
fi~' 93, de 11-10~76, do Senado Federal, a contratar ope
ração de crédito junto à Caixa Econô:nica Federal, n.a 
qualidade de gestora do Fundo de ApolO ao D~envolvt
mento Social - F AS. 

A operação, destinada à construção de escolas no M u
nicípio, terá as seguintes características básicas: 

Características da opcracão: 
A - Valo" Cr$8.575.715.680 (186.826,99 

ORTN, em Ju1f85); 
B- Prazos: 
1 -de carência: 24 meses, 
2 -de amortização: 144 meses; 
C ~ Encargos: 
1 -juros: 6% a.a., cobrado trimestralmente; 

- 2 -·correção monetária: 60% do índice de va
riação da OR TN; 
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D- Garantias: vinculação de quotas-partes do 
Imposto ~obre Circulaçilo de Mercadorias; 

E- Destinação dos recursos: construção de es
colas no Município. 

A Caixa Económica Federal considerou-a viável, téc
nica, económica e financeiramente. 

Versa a hipótese sobre empréstimo .não sujeito aos li
mites fixados no art. 2~> da Resolução nY 62, de 28-10-75, 
por força do disposto no art. 2~ da Resolução n9 93, de 
11-10-76, ambas do Senado Federal. 

No caso, em exame, contudo, verificou o Banco Cen
tra! do Brasil que, considerado o endividamento consoli
dado interno da Prefeitura M t.micipal de Santos, realiza
da a operação pretendida, este ainda permaneceria conti
do nos referidos limites. 

Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem, 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 91. DE !986 

Autoriza a Prefeitura de Santos {SP), a elevar em 
-CzS 8.575. 715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta 
e cinco mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e 
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senador Federal resolve: 
Art. I~' Ê a Prefeitura Municipal de Santos (SP), nos 

termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valofl de CzS 8.575.715,68 (oito mi
lhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quin
ze cruzados e sessenta e oito centavos) correspondente a 
186,829,99 ORTN de julho de 1985,junto à Caixa Eco
nómica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de escolas no Município. 

ArL 2~" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 1986.- João Cas-
telo, Presidente- Severo Gomes, Relator- Lcnoir Var
gas - Amêrico de Souza - Mário Maia - Henrique 
Santillo - Moacyr Duarte - Carlos Lyra. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~" 91, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Santos, São Paulo, a contratar ope
raçào de crédito no valor de Cz$ 8.575.715,68, paia os 
fins que especifica, dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. SEVERO GOMES (PM DB- SP. Para profe
rir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu Parecer sobre a Mensagem n' 111/86, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Santos (SP), nos termos do art. 29 da Reso
lução n~' 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, a contratar operação de crêdito no valor de CzS 
8.575.715,68 (oito milhões, quinheitos e setenta e cinco 
mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito centa
vos) correspondente a 186.829,99 ORTNs de julho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à construção de escolas no Municí~ 
pio. 

O pedido de autorização foi formulado ti.os termos do 
preceituado no art. 2~> da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado_Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixacio_s no art. 29 da Resolução n" 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida~ 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTF: (José Fragclli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalumc, para proferir o 
parecer du Comissão de Municípios.. 

O SR. JORGE I\ALUI\.1E (PDS - AC. Para emiti! 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 91, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipu] de Santos 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cz.$ 
8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco 
mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito cent~
vos), destinada â construção de escolas naquele Municí
pio. 

A mutéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con- -
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacid<!de de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e JU$tiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidadc e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo :.~colhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Camisão de Economia, tendo em vista a situação fi
mmceira aflitiva com que se defronta a maioria doS mu
nicípios brasileiros, cm fa~e da concentração das receitas 
tributárias a nfvel da União, c ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para im
plementar os prograrrms de trabalho. 

E o p:.~recer, Sr. Presidente. 

o 'sR. PRESIDENTE (José FrageUi}- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se ã discus
são do projeto, em turno único, 

Em discussão. (Pausa). • 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, esta 

encerrada a discussão. 
Em vot.::tção o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sohre a mesa, 

o parecer da Comissão de Rcdaçi.lo, que será lido pelo 
Sr. ]9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
No 753, de 1986 

(Comissão de Redação) 
Redação final do Projeto de Resolução n9 91, de 

1986. 

Relator: Senador Octá,·io Cardoso 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n~ 91, de l9Sf, que autQriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santos (S_P) r contratar operação de crêdito no 
valor de Cz.$ 8.575.7l'J,68 (oito milhões, quinhentos e se
tenta e cinco mil, sere-centos e quinze cruzados e sessenta 

e o~;~acd~t~~~~iõ,s da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor- Jorge Kalume. 

ANlXO AO PARECER 
I'• 753. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 91, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, íncJso VI,_ da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Esta

do de São Paulo, ·a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e 
setenta e cinco mil, setecentos c quinze cruzados e ses
senta e oito centavos). 

O Senado Federal resolve; 
Art. J<:> t a Prefeitura Municipal de Santos, Estado 

de São Paulo, nos termos do artigo 2<:> da Resolução n<:> 
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93, de II de outubro de ! 976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de çrédito no valor de Cz$ 
8.575.715,68 (oito milhões, quinhentos e setenta e cinco 
mil, setecentos e quinze cruzados e sessenta e oito c_enta
vos), correspondente a 186.829,99 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado ova
lor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em ju
lho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinada à construção de escolas, 
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
sào. 

Em votação. 
Os Srs. Sen:.1dores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
t. a seguinte a redaçào final aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciaçãO do Requerimento no;275j86 de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem, n<:> 120, de 1986, 
relativo ao pleito da Prefeitura Municipal de Juína, em 
Mato Grosso. 

Em votação o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação ?a 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econom1a, 
Constituição e Justiça, e de Municfpios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão e Economia, que 
sertí. lido pelo Sr. !"-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
No 754, de 1986 

Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 
120, de 1986 (n9 155}86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura J\:Junicipal de Juína (MT) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$1.129.936,10junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Relator: Senador Américo de Souza 

Com a Mensagem n9 120, de: 1986, o Senhor Presiden
te da Rcpúblic<~ submete à deliberação do Senado Fede
tal pleito da Prefeitura rvlunicipal de Juína (MT) que ob
jetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédi
to: 

Característica da operai:ào: 

A- Valor: Cr$ 1.129.936.106 (correspondente a 
24.616,32 ORTN de Crl 45.901.91. emjol/85); ~ 

B- Prazos: 
I - de carência: 3 anos, 
2- de amortização: 12 anos 
C - Encargos: 
1 -juros: 6% a.a.; 
2 ~ correção monetária: 70% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Par

ticipação dos Municípios (FPM); 
E - D~stinação dos recursos: implantação de galerias 

de águas pluviais, meios-fios e sarjetas. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças da 
Prefeitura, constatou que a margem de poupança real do 
Municfpio, da ordem de Cr$ 477.550.900, mostra-se bas
tante superior aos dispêndios que a sua divida consolida-
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da interna apresentará após a efetivação do empréstimo 
pretendido, e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável, técnica, eeonômica e fi. 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 92, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juína (MT) a 
contratar operacão de crédito no valor de CzS 
l.U9.936,10 (um milhão, cento e vinte enon mil, no
vecentos e trinta e seis cruzados e dez centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. lQ E a Prefeitura MunicipaldeJuina(Estadode 
Mato Grosso), nos termos do artigo 29 da Resolução n<? 
93, de onze de outubro de míl novecentos e sessenta e 
seis, do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de CzS 1.129.93_6,10 (um milhão, cen
to e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e 
dez centavos) correspondente a 24.616,32 ORTN de Cri 
45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e 
sarjetas, no Município, obedecidas as condições admiti
das pelo B:.~nco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1986. -João Cas
telo, Presidente- Américo de Souza, Relator - Lenoir 
Vargas- Mário -Maia- Henrique Santfllo- Carlos 
Lyra- Moacyr Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de E.conomia conclui pela apresentação do 
Projeto de RestJluçào n9 92, de 1986, que autoriza aPre
feitum Municipal Juína, em Mato Grosso, a realizar 
operação de crédito no valor de CzS 1.129.936,10 (um 
milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e 
seis cruzados e dez centavos), para o fim que especifica, 
dependendo de parecer das Comissões de Constituição e 
Justiça e de fvJunicípios. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre
sente projeto de resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n<:> 120(86, do Senhor Presidente da Repúbli
C-::1, autoriza a Prefeitura Municipal de Juína (MT) a con
tmtar empréstimo no valor de CzJi 1.129.936,10 (um mi
lhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis 
cruzados e dv. centavos), destinado a financiar a implan
tação de galerias de águas pluviais, meios-fios e sai'jetas 
no Município. 

O pedidQ de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n<? 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 2<? da Resolução n"' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, 

Assim, Verifica-se que a proposição" foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragellí) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para profe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO PDS- RS. Para pro
ferir. parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:_s.ob 
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exame o Projeto de Resolução n~' 92, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva autorizar a Prefeítura MUnicipal de Juína (MT), a 
contratar operação de crédito no valor de Cd 
1.129.936, tO (um milhão, cento e vinte e nove mil, nove
centos e trinta e seis cruzados e dez centavos), destinada 
à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios e 
sarjetas no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva~ 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira af1itiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípíos brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e por ser o instituto do endi
vidamento o ún[cO- m:eCanismo de que dispõem para im
plantar seus programas de trabalho. 
.•. É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis: · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComissãQ de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 

o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N• 755, de 1986 
Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 92, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de 

Resolução n9 92, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Juína (MT), a contratar operação de crédito 
no valor de CzS 1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e 
nove mil, novecentos e trinta e seis cruzados e dez centa
vos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Jorge Kalume, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
---- ---NT75s; DE1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 92, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 19~6 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juína, Estado 
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 1.129.936,10 (um milhão, cento e vinte e 
nove mil, novecentos e trinta e ~Is cruzados e dez cen
tavos). 

O Senado FedcraLr~olve: 
Art. 1<~ b a Prefeitura Municipal deJuína, Estado de 

Mato Grosso nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93, de 11 de o~tubro de 1976, do Senado Federal, autori- . 
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zada a contratar operação de crêdito no valor de CzS 
LI29.936, tO (um milhão, cento e vinte e nove mil, nove
Ceittos e trinta e seis cruzados e dez centavos), correspon
dente a 24.616,32 Obrigações Reajustâveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 198S,junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na quaridade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sarjetas, no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O S~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. OD~CIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Escreveu Anatole France, em "O Manequim de Vi~ 
me", que"( ... ) os escândalos públicos semprC: existiram, 
e em todos os países, mas ( ... ) se produzem com abun
dância tanto maior quanto menos o governo é capaz de 
dissimulação". 

Após ter conferido ao Estado de Rondônia o maior 
elenco de atas escandalosos de que se tem notícia no 
País, ao dilapidar, às claras e de forma despudorada, o 
patrimônio público, pretende agora o Governador An
gçlin mudar de tática. 

Dissimulação: eis a essência da tática que começa a ser 
empregada em Rondônia com o fim de encobrir, com as~ 
túcia, a corrupção que grassa por toda a Administração 
Estadual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: os _corruptos de Rondô
nia começam a perceber que, às vésperas das eleições, de
verr. usar novas máscaras. b chegado o momento da 
bondade, do altruísmos e da preocupação com o bem co
mum. Por isso, o anúncio feito pelo Sr. Governador de 
que possui alternativa para dotar Port(l Velho de carne, 
cuja escassez, ali como nas demaís cidades brasileiras, jâ 
se faz sentir. 

O jornal Alto Madeira, edição de 9 de agosto do cor
rente ano, estampou, em sua primeira página, a proposta 
do Governo relativa ao abastecimento de carne em Porto 
Velho. ú plano, destacado pela manchete "Cidade V ai 
Comer Búfalos", consiste em abater e comercializar bú
falos de propriedade do Governo do Estado. 

O periódico de Porto Velho assim se referiu ao assun
to: "O Governo do Estado apresentou ontem ao Centro 
de Defesa do Consumidor uma alternativa para contor
nar a escassez de carne no mercado de Porto Velho, pre
vista _par~ a pa~~ir_ de segunda:-feira: .JS mil búf~kls ~~ ~.~
zen-da -Paii-d'Õleo,-em-costa-M:a:rqU-eS, ae sua PfoPriida
de, serão abatidos e comercializados". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: a proposta, no meu 
entender, é demagógica. Na opinião abalizada do Coor
denador do Centro de Defesa do Consumidor, Manoel 
dos Anjos, é simplesmente paliativa. 

Cocluiria, então, usando o próprio argumento do tit~
lar do CDC, que a proposta é, a um só tempo, demagógt
ca e paliativa, pois "Diariamente teriam que ser ab-atidos 
entre 120 e 140 animais, que acabariam no mâximo em 
uma semana". Em conseqüencia, o abate dos mil búfalos 
de propriedade do Estado não solucionaria, de maneira 
nenhuma, o problema da escassez de carne em Porto Ve
lho. 

Proposta demagógica, paliativa, é também dis-simula
dora, pois foi cavilosamente preparada com o escopo de 

·ocultar crime que vem sendo praticado na Fazenda Pau 
d'Úleo. 
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Estou informado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
que, nos últimos meses, centenas de cabeças de búfalos 
pertencentes ao Estado de Rondônia estão sendo desvia
dos. para mãos particulares. 

lsto posto, a que se prestará, então, o abate dos búfa
los da FaZenda Pau d"6leo, segundo o plano do Gover
no de Rondônia? A alimentar a população da Capital do 
Estado? Não, Senhores! A eliminação do gado irá tão
somente encobrir o desvio das espécies jâ consumado. 
Ou irá, então, proporcionar a oportunidade de novos de
saparecimentos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: a corrupção, em Ron~ 
dônia, não mais conhece nenhum limite. Estando já pró
ximo o fim de seu mandato, o Governador Angelin não 
perde tempo em urdir os mais imaginosos e requintados 
planos para, juntamente com seus comparsas, se apode
rar dos bens do Estado de Rondônia, lançando mão de 
todos os meios ao seu alcance e colocando em prática as 
táticas mais diversas. 

Agora é a vez da dissimulação. Por certo, tal tát(ca 
não contribuirá para que o vergonhoso alvo seja atingi
do por S. Ex•, pois estarei, uma vez mais, juntamente 
com o povo de Rondônia, alerta a todo o movimento 
suspdto realizado pelos devassos que estão governando 
meu Estado . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODA
ClR SOARES EM SEU DISCURSO: 

ALTO MADEIRA- Porto Velho, eábado, 9 de agosto 
de 1986 

CIDADE VAI COMER BÜFALOS 

O GOVERNO COLOCARÁ NO MERCADO 
MIL CABEÇAS QUE ESTÃO NA 

FAZENDA PAU D'ÚLEO 

O Governo do Estado apresentou ontem ao Centro de 
Defesa do Consumidor uma alternativa para contornar a 
escassez de carhç no mercado de Porto Velho prevista 
para a partir de segunda-feira: os mil búfalos da fazenda 
Pau d"Óleo, em Costa Marques, de sua propriedade, se
rão abatidos e comercializados. A medida, entretanto, 
seria paliativa, segundo o coordenaDOr do CDC, Ma
noel dos Anjos, porque diariamente teriam que ser abati
dos entre 120 e 140 animais, que acabariam no máximo 
em uma semana. Por isso, dos Anjos passou o dia 
comunicando-se com órgãos de abastecimento em 
Brasília para que parte da carne importada dos Estados 
Unidos e Europa venha para Rondônia. Ele terá uma 
resposta provavelmente segunda-feira. 

Alto Madeira- Sábado, 9 de agosto de 1986- Página 

ABASTECIMENTO DE CARNE 
PREOCUPA GOVERNADOR ANGELIN 

Com a crescente ameaça da falta de carne, indepen
dente da paralisação que os varejistas se propõem a fazer 
por estarem trabalhando no vermelho, pois segundo in
formações do Centro de Proteção ao Consumidor, até 
mesmo a SADIA, que traz o gado abatido de Cuiabá es
tá sem estoque, Porto Velho está entrando na mesma cri
se que atinge as grandes capitais do Brasil pela escassez 
do produto. E a carne estocada peta SADIA dará para 
cobrir apenas o abastecimento de segunda-feira. 

Preocupado pela situação e por não ter previsto se a 
carne importada virâ para Rondônia, o Governador 
Ângelo Angelin encarregou ao CPC que averiguasse jun
to aos órgãos em Brasília, a possibilidade do Estado ser 
também beneficiado com a remessa. "O Governadores~ 
tá deveras preocupado com o abastecimento de carne, 
porque é um problema sério", esclareceu Manoel Rodri
gues dos Anjos, Coordenador do CPC. 

Falando com o Sistema Nacional de Abastecimento, 
órgão_ do Conselho Nacional de Abastecimento, na pes
soa de Jerônimo Heleno Coelho, Assessor do Secretário 
Executivo João Basco Ribeiro, que se encontra em São 
Paulo, Manoel dos Anjos informou àquele órgão a cota 
necessária para atender Porto Velho~ que somente no 
mês de julho consumiu 750 toneladas de carne, e tentou 
trazer uma quantidade suficiente para atender até o final 
do ano, com um percentual acima de l S por cento devido 
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as atividades do garimpo, que faz com que o consumo 
aumente um pouco mais. Jerônimo Coelho não pôde dar 
nenhuma reposta efetíVa: riias, na segunda-feira, em au
diência com o Govern-ador, Manoel explicará o proble.
ma a ele e, atendendo sugestão vinda de Brasflia, o Go
vernador certamente entrará em cantata com o Ministro 
da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de sensibilizá-lo para 
que libere carne para Porto Velho. 

Manoel dos Anjos disse que quando em conversa com 
o assessor do Conselho Nacinal de Abastecimento, ou
viu dele que a situação pode ser modifiCada em breVe, 
pois, segundo ele, o primeiro carregamento de gado aba
tido quando chegou ao Porto de Santos causou uma que
da na Bolsa de Mercadorias com relação ao gado e por 
isso ele disse acreditar que a situação se normalize dentro 
em breve, com os pecuaristas voltando a comercializar o 
gado normalmente com os preços estabelecidos pela SU
NAB. 

A Fazenda do Governo, Paú d'úleo, em Costa Mar
ques, tem cerca de 1.000 cabeças de búfalos e o Governa
dor Angelin comentou com o Coordenador do CPC que 
se a situação da escassez se tornar de fato intolerãvel, os 
animais criados na fazenda serão abatidos e comerciali
zados para suprir a população da deficiênCia, pelo menos 
temporariamente, atendendo principalmente a hospitais 
e ao consumo comercial racionado. 

Mesmo racionando o consumo, Manoel dos Anjos ex
plicou que, diariamente, teriam que ser abatidos de 120 a 
140 búfalos e ainda com esta medida seria dificil agUen
tar muitos dias e conseqüentemente a carne irã Taltar, 
caso demore a chegar o carregamento que é do pensa
mento do Governo Estadual liberar para o abastecimen
to local, junto ao Ministro da Fazenda. Esta medida Se
ria apenas alternativa e demandaria uma solução imedia
ta, complementou Manoel. 

Porto Velho foi atê então prívilegiada pelo abasteci
mento da carne porque para os frigoríficos- no caso a 
SADIA- do Mato Grosso era muito mais lucrativo tra
zer o produto para cã, deixando Cuiabã em falta do que 
atender a procura local. Porque aqui hã o benefíCio da 
isenção do ICM, por ser um Estado incluído na Zona 
Franca, mas tudo de que ela dispunha para atender Por
to Velho jã se esgotou, conforme foi confirmado em en:. 
tendimentos mantidos entre o Coordenador do CPC de 
Porto Velho e o Superintendente da SADIA, em Cuiabã, 
eles inclusive Jâ ventilaram a participação da SADIA 
para o estoque da carne importada destinada a Porto Ve
lho, p-orque não hã aq•ii nenhum outro que suporte uma 
grande quantidade e a SADIA tem o maior frigorífico a 
ser inaugurado na próxima quarta-feira. A receptivida
de, segundo Manoel, "foi muito boa" e o Superintenden
te disse estar pronto a atender oferecendo-se até para fa-
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zero transporte do local de origem até Porto Velho, em 
caso da _carne ser liberada e não haver meios de transpor
tes suficientes para a tarefa. 

A questão do interior não preocupa o Coordenador 
do CPC, porque ele disse acreditar que, com pequenos 
rebanhos, a população do interior não esteja passando 
pelos mesmos problemas que em Porto Velho, mas dei
xou claro que se houver necessidade os casos receberão 
as devidas atenções. 

Domingo, 10, Segunda-feira, 11 de agosto de 1986 -
Alto Madeira, Pág.5 

COMI'.RCIO APROVA IDÉIA DO 
GOVERNO DE VENDER BÚFALO 

A carne de búfalo é tão _b_oa quanto qualquer outra. E 
a iniCfativa-Oo Governã.dor Ângelo Angelin em abater os 
búfalos existentes na Fazenda Pau D'Óleo, melhor ainda 
porque o mercado precisa ser abastecido. 

Assim disse, ontem, o Presidente do Sindicato do Co
mércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Augusto Fer
nandes. Para o sindicalista, não há qualquer inconve
niente, tanto que a grande maioria de varejistas da Capi
tal, segundo ele, jã comercializa a carne de búfalo que 
tem tanta saída quanto a de gado. 

Vale ressaltar, por outro lado, que a carne bufalina é 
mais rica em proteínas que a bovina, muito embora a 
grande maioria da população não esteja ainda acostuma
da a comê-la. Dou, como exemplo, um bife, dos dois ti
pos de carne, onde não se sente qualquer diferença, a não 
ser, é claro, quanto à idade dos animai.!! -velho ou no
vo, assim como o gado - explica Augusto Fernandes. 

Manada sadia 
Na opinião de Augusto Fernandes, a manada de búfa

los que o Estado dispõe na Fa"zenda Pau D'Óleo é_ bas
tante saaia e pode tranqUilamente ser posta ao consumo. 
"Agora, quanto a quantidade de animais disponíveis 
diante do quadro de consumo, apenas de Porto Velho, é 
irrisória, mas o esforço do Governo do Estado já mostra 
que nossos governantes estão tão preocupados como néc; 
em encontrar uma saída para garantir o abastecimento e 
o alimento ao povo". 

150 bois 

O Presidente do Sindicato dos Vendedores d~ Gêne~os 
Alimentícios fez, segundo ele próprio, um estudo e des
cobriu que a média de consumo de carne em Porto Velho 
envolve cerca de 125 a ISO bofsjdia, -enquanto que a ma
nada existente na fazenda do Governo daria para aten
der essa demanda por apenas 15 dias. Há informações, 
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também, de que além dos búfalos, o Governo Ângelo 
Angelin estã concluindo estudos no sentido de tirar da 
fazenda algumas cabeças de gado para ajudar a suprir o 
mercado. Juntos, os animais chegariam a aproximada
mente dois mil. 

Açougues fecham 
Todos os açougues e outros varejistas de carne de Por

to Velho poderão fechar suas portas ainda no início des
ta semana, o lote de carne existente impede que esse fe
chameqtp começe amanhã porque foi comprado sexta
feira ainda, pela SADIA, que também jã garantiu que 
seu estoque está no fim, enquanto que o saldo que ainda 
tem está saindo a preços muito altos para os varejistas, 

ALTO MADgiRA 

GOVERNO PROMnE 
MAIS MIL BOIS 

Pode chegar a 2 mil o número de animais da fazenda 
Pau d'Ú!eo a serem abatidos e colocados no mercado de 
Porto Velho, informou ontem o presidente do Sindicato 
do Comércío Varejista de Gêneros Alimentícios, Augus
to Fernando, que recebeu a notícia do governador Ânge
lo Angelin, durante reunião realizada sexta-feira à noite. 
Serão mil búfalos, já assegurados, e mil bovinos, possibi
lidade ainda em estudo. Os comerciantes não temem que 
com a carne do búfalo il venda o consumo diminua, ob
servando que esta reúne inclusive mais proteínas que a 
do gado. 

(Pág. 5 do I 'i' cad._)_ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência convoca sessão extraor
dinária do Senado a realizar-se hoje, às 19 horas e 20 mi
nutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n<:> 203, de !985 (n'i' 5.385/85, na Casa da origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente dã -República, que de
nomina- ""Aer0p6rio rntefi1acionãl Tancredo Neves" o 
Acropoto Internacional de Confins, em Confins, no Mu
nicípio de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, "Tendo 

PARECER favorável, sob n<?731, e 1986, da Comissão 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra-

da a sessão. 

Lemnra~se a sessão às 19 horas e 18 minutos.) 

Ata da 155'~- Sessão, em 12 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária da 47~ Legislatura 

ÀS /9 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Hélio Queiras..:.... 
Alexandre Costa - Amêrico de Souzt.- Helvídio Nu
nes- João Lobo- César Cais- Josê Lins- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho - Amir Gaudêncio- Maurfcio Leite- José Ur
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana -
João Calmon- Josê lgnácio Ferreira- Nelson Caffiei:. 
ro- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli 

Benedito Ferreira- Gastão Müller- José Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha D~rzi- Affonso Camar
go - Álv~ro Dias - Arno Damiani - JaiSõn Barfeto 
-Ivan Sonata- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa-Cf-comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Não há Expediente -a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
recebeu as Mensagens n'i's 271 a 273, de 1986 (n9s 402, 
403 e 405/86 na origem), pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art: 42, item VI, da Consti
tuíÇão, e de acordo com o art. 29 da Resolução n'i' 93/76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que as Pre
feituras Municípais de Araxã-e NoVa Lima (MG), pos-

sam contratar operações de crédito, para os fins que es
pecíficam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia. de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as Mensagens n'?s 274 a 281, de 1986 (n'i's 404, 
406 a 412/86, na origem), pelas quais o Senhor Presiden
\e da República, nos termos do art. 42, item VI, da Cons
tituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n<? 
93/76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
os Governos dos Estados do Acre, do Pará, da Bahia, do 
Amazonas e da Paraíba, possam contratar operações de 
crédlto, para os fms que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu 0: Ofícío "i:1Y Sfl5, de 1986 (n"'_ 1507/86, na ori
gem), do Governador do Estado de Goiãs, solicitando, 
nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, au
torização do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 39, IOO,OOO.UO (frinta e nove iniJhõo;s e cem mil 
dólares), para os fins que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESID'ENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1"'-Secretário. ~ 
lida a seguinte 

O F. G L PFL-1.060 /86 Brasília, 12 de agosto de 1986 
Exm<:> Sr. 
Senador José Fragelfi 
DD. Presidente do Senado Federal 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Vimos pelo presente comunicar a V. Ex~, para os devi

dos fins, que o Senhor José Urbano ingressou nos qua
dros do Partido da Frente Lib~ral, consoante cópia da 
comunicação em anexo. 

Antecipando nossos agradecimentos pela atenção dis
pensada, valemo-nos do ensejo para renovar a V. Ex~ 
nossos protestos de elevada estima e distinta conside
ração. 

Atenciosas saudações, Carlos Chiarelli, Líder do PFL. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS-CHIARELLl 

Exm~' Sr. 
Senador Carlos Cfliarelli 
DO. Uder do PFL 
Senado Federal 

Senhor Senador, 
Brasflia, 12 de agosto de 1986 

Temos a satisfação de comunicar a V. Ex~, para os de
vidos fins, que, a paritr desta data, passamos a integrar 
os quadros do Partido da Frente Liberal - PFL, com
pondo sua Bancada pelo Estado de Pernambuco. 

Sendo só que se nos Oferece para o momento, valemo
nos da oportunidade para renovar a V. Ex' nossos pro
testos de elevada •consideração e apreço. 

Atenciosas saudações, José Urbano. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
l ~'-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 276, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea 
b, do Regimento Interno para a Mensagem n~' 72, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento (MT). 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO 
N• 277, de 1986 

Requeremos urgência, nos teimas do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 241, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República solici" 
ta autorização do Senado, para que a Prefeitura Munici
pal de .Cascavel (PR), possa contratar operação de crédi-
to para os fins que especifica: __ _ 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986, ~ Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Muri!o Badaró. 

O SR. --pi{E-SIIYENTE (José F'fãgefl1) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (José FragellQ- A Presidência 
comunica o cancelamento da sessão conjunta do Con-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

gresso Nacional, anteríorrilimte convoc3.da, para a apre
ciação da Mensagem Presiôéicial n9 40, de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1:-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 203, de 1985 (n~' 5.385/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que denomina "Aeroporto Internacional 
Trancredo Neves" o Aeroporto Internacional de 
Confins, em Confins, no Município de Lagoa Santa, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

PARECER favorável, sob n~' 731, de 1986, da 
Comissão 

-De Transportes, Comunicacões e Obras Públi
cas. 

-Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte _o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~' 203, de 1985 

(N~' 5.385/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da B.epública 

Denomina "Aeroporto Internacional Tancredo 
~eves" o Aeroporto Internacional de Confins, em 
Confins, no Município de Lagoa Santa, Estado de 
Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Fica denominado '"Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves" o Aeroporto Internacional de Confins, 
em Confins, no Munidpio de Lagoa Santa, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art, 311 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreci~ção do Requerimento n"' 276, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~' 72/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 
Livramento, em Mato Grosso. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentad_os. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

SolíCito-aO Sr. l~'-Secretârio a leitura do parecer da 
Comissão de Economia. 

h lido o seguinte 

PARECER 
N• 756, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
72, de 1986 {n"' 70/86, na origem), "do Senhor Presi
dente da República. submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramen
to (MT), a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 333.902,65 (trezer.tos e trinta e três mil, nove
centos e dois cruzados e sessenta e cinco centavos)". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n~' 72j86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Li
vramento (MT) que objetiva contratar, junto à Caixa 
Econômicit Federal, esta na qualidade de gestora do 
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Fundó de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a 
seguinte operaçãO de crédito: 

Características das operações: 
A- Valor global: CzS 333.902,65 (correspon~ 

dente a 6.759,59 ORTN, de Cr$ 49.396,88, em 
ago/85, sendo as operações nos valores a saber: 

1- CzS 120.029,47 (2.429,90 ORTN) 
11- Cz$ 132.853,40 (2.689,51 ORTN) 
lll- Cz$ 81.019,77 (1.640,18 ORTN) 

B- PraiaS: 
1 - de carência: 3 anos (operações I e III) e I 

ano_ (operação II); 
2- de amortização: 12 anos (operações I e III) e 

·4 anos (operaÇão II); 

C- Encargos: 
I -juros: 06% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 70% (operação I e II) e 

60% (operação III) do índice de variação da ORTN; 

D- Garantias: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); 

E- Destinacão dos recursos: 
I- implantação de escola (operação I}: 
2- aquisição de caminhão bas-culante para cole

ta de lixo (operação II); 
3 ~implantação de escolas rurais (operação III). 

O Cons_elho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou qué, não obstante a natureza ex.trali~ 
mite da operação pretendida, o endividamento do Mu
nicípio, após tal operação, permanecerã nos limites fixa
dos pelo art. 211 da Resolução n~' 62/75, do Senado Fede
ral, com as modificações estabelecidas pela Resolução n~' 
93/76, também do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re· 
pública SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 93, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento (MT) a contratar operação de cridlto 
no montante de Cz$ 333.902,65 (trezentos e triata e 
três mil, novecentos e dois cruzados e sessenta e claco 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento (MT), nos termos do art. 211 da Resolução 
n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e 
dois cruzados e sessenta e cinco centavos), correspon~ 
dente a 6.759,59 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em 
agosto de !985, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada à implantação de 
escola (operação I), aquisição de caminhão basculante 
para coleta de lixo (operação II) e implantação de esco~ 
las rurais (operação III), no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1986. -João Cas-· 
telo, Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Mário 
Maia - Henrique Santillo - Carlos Lyra - Américo de 
S9uz_a """:' Moacyr D~:~arte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 93, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, em 
Mato Grosso, a contratar operações de crédito no valor 
de Cz$ 336.902,65 (trezentos e trinta e seis mil, novecen-
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tos e dois cruzados e sessenta ~ cinco centavos), para o 
fim que especifica, dependenOo de parecer das Comis· 
sões de ConstitUição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha· 
do, para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PF( - ~PE. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução, da Comíssão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n9 _ JS6, do Senhor Presidente_ da ~e
pública, autoriza a Prefeitura Municipal de No-ssa Se: 
nhora do Livramento {MT) a contratar empréstimo no 
valor de Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta e três mil, no
vecentos e dois cruzados e sessenta e cinco centavOs), 
destinado a finandaf -a Itit-plantação de escola (operação 
1), aquisição de caminhão basculante para COleta de lixo 
(operação fi) e implantação de escolas rurais (operação 
III), no Município. --

0 pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 21' da Resolução 
n'? 62, de 1975, tambêm do Senado Fedúal, fuijii vista 
que os recursos a serem repassados serão proveniente do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâvefs à es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e têcnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.: sob 
exame o Projeto de Resolução n'i' , de-1986, de auto
ria da Comissão de Economia do Senado Federal, que 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Nossa Se
nhora do Livramento (MT) a contratar operação de crê
dito no valor de 333.9_02,65 (trezentos e trinta e três mil, 
novecentos e dois cruzados e sessenta e cinco centavos), 
destinada à implantação de escola (operação 1), aqui
sição de caminhão basculante para coleta de lixo (ope
ração II) e implantação de escolas rurais (operação III) 
no Município. -

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva .. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, o .. la
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para imple
mentar os programas de trabalho. 

to parecer, Sr. Presidente. 

O SR. :PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Os- pareceres 
são favorâveis. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queifam permanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de-RidaÇão, ciue sei-â lidõ-pero Sr. 
19-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

É lído o seguinte 

PARECER 
N• 757, de 1986 
(Comissão de Redaçàó) 

Redação Final do Projeto de Resolução n'i' 93, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 93, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nossa Senhora do Livramento (MT) a contra
tar operação de crêdito no valor de Cz$ 333.902,65 (tre
zentos e trinta e três mil, novecentos e dois cruzados e 
sessenta e cinco centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N9 757, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 93, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• • DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 333.902,65 (tÍ'e-
zentos e trinta e três mil, novecentos e dois cruzados e 
sessenta e cinco centavos). 

O Senado Federal resolve: 

· Art. )9 t a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento, Estado de Mato Grosso, nos termos do 
artigo 2"', da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta e 
três mll, novecentos e dois cruzados e sessenta e cinco 
centavos), correspondente a 6.759,59 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cri 49.396,88, vigente em 
agostO-de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta 
ria ·qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinada à implantação de 
escola (operação 1), aquisição de caminhão basculante 
para coleta de lixo (operação II) e implantação de esco
las rurais (operação III), no município, obede_cidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pubtri::ação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final (PauSa.) - -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam_queiram permancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n" 277, de urgência, lido no 
Expediente, p~ra a Mensagem n' 241, de 1986, relativo a 
pleito da Prefeitura Municipal de Cascavel, no Estado 
do Paraná. 

O SR. PRESIO~NTE (José Fra_gelli)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 

-Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

SOlicitO ao riobre Senador José Uns o parecer da Co
missão de Economia. 
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O SR. JOSt UNS (PFL ..... CE. Para proferir pare
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~> 241/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cascavel (PR), que ob
jetiva contratar junto ao Banco do Estado do Paranã, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio· 
nal da Habitação- BNH, a seguinte operação de crédi
to: 

CaracteríSticas. da operação: 
A - Valor: CrS 14.863.125,8 mil (correspondente a 

435.017 UPC de CrS 34.166.77 em abril/85); 
B- Prazo: 
I -de carência: 12 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
l -juros de 6,5% a.a, 
2 ~ correção monetária: Plano de Correção Mone-

tãria (UPC): 
3 - taxa de repasse; 1 %; 
4 - taxa de administração: 2%; 
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de Merca

dorias; 
E- Destinação dos recursos: Implantação do Projeto 

CURA III no Município. 
O CoilSelho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo 

en~amin_hªmento do pedido, nos termos_ ~o parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças 
municipais, constatou que o endividamento da Prefeitu
ra, após a pretendida operação, permanecerá contido 
nos limites fixados pelo art. 2'i' da Resolução n' 62/75, 
parcialmente modificado pelo art. l'i' da Resolução nt 93, 
de 1976, e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Fe
deral. 

A Secretaria de Pianejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/~AREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco doEs
tado do Paranâ S/ A considera viâvel têcnica, econômica 
e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 94, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel a 
contratar operação · de crédito no valor de CrS 
14.863.125,80 (quatorze milhões, oitocentos e sessen
ta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados e oitenta 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'i' ~a Prefeitura Municipal de CascaVel (PR), 

nos termos do·arL 29 da Resolução nl' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contra~ 
tar operação de crêdito no valor de CrS 14.863.125,80 
(quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento 
e vinte e cinco cruzados, oitenta centavos), correspon
dente a 435.017 UPCs de Cr$ 34.166,77, vigente em 
abriT(85, jurito ao Banco do Estado do Paranâ S/ A, este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinado à implantação do Projeto 
CURA, no Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n' 94/86, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cascavel, no Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz.$ 14.863.125,80 (quatorze mi
lhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento e vinte e cin
co cruzados e oitenta centavos), para os fins que especifi
ca, dependendo de parecer das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Com-issão de Constituição e Justiça. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para 
emitir parecer.) - s·r. Presidente e Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como ·conclusão de seu Parecer sobre 
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a Mensagem n~ 241/86, do Senho_r_ Presidente d_a Re~ 
pública, autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel 
(PR) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
14.863.125,80 (catorze milhões, oitOcentos e sessenta e 
três mil, cento e vinte cinco crUzados e oitenta centavos}, 
destinado a financiar a implantação do Projeto CURA, 
no Município. 

O pedido de autorização foi formulado_ nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1986, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 2"' da Resolução 
n<? 62, de 1985, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Projeto CURA. 

Assim, verifica-se que a proposição foi -elã.borada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

t o parecer, Sr. Presidente._ 
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Solicito ao 

nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: Sob 
exame o Projeto de Resolução n9 , de 1986, de auto
ria da Comissão de Economia do Senado_ Federal, que 
objetiva autoi'iZar--aPrefeitura Municipal de Cascavel 
(PR) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.863.125,80 (catorze milhões, oito~ntos e sessenta e 
três mil, cento e vinte cinco cruzados e oitenta centavos), 
destinado à implantação do Projeto CURA, no Municí
pio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
clui pelo presente diploma legal, tendo em vista a priori
dade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a ca
pacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pr0nii.i1ciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comíssão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Ccimlssão dç E_c_Qo_omia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defrOnta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributârias a nível da Unjão, e ser o instituto do endivi
damento o único mec_anismo_de que dispõem para imple· 
mentar os programas de trabalho. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveiS. 

Completada a instrução da matéria, passa-se- à discus
são da matéria, em turno ú"níco. (Pausa) 

Não havendo quem peça a p:ilavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentado:;, (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER 
N• 758, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n~' 94, de 
1986. . 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n11 94, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Cascavel (PR), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 14.863.125,80 (quatorze-milhões, oito
cen~os e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cruzados 
e OJtenta centavos.) 
--sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 

- Martins Filho, Presidente -Saldanha Derzi, Relator 
--Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N' 758, 
DE 1986 

Redacão final dO' Projeto de Resolução n~' 94, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , 
Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' -.DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel, Es
tado do Paraná, a contratar nperaçào de crédito no 
valor de CzS 14.863.125,80 (quatorze milhões, oito
centos e sessenta e três mil, cento e vinte e cinco cru
zados e oitenta centa~·os.) 

Agosto de 1986 

O Senado Federal resolve: 
Art. to f: a_ Prefeitura Municipal de Cascavel, Esta

do do Paraná, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
14.863.!25,80 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e 
três mil, cento e vinte e cinco cruzados e oitenta centa
vos), correspondente a 435.0[7 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de CrS: 34.166,77. vigente em abril 
de 1985, junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A, este 
na qualldade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habilaç[io - BNH, destinada à implantação do Projeto 
CURA III, no Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Em discurs
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A inatéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ· 
,nara n~' 196, de [ 985 (n~' 4.962/85, na Casa de origem), 
que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária (INCRA) a vender o imóvel urbano que 
menciona, de sua propriedade, tendo 

Parcl·crcs favorát·eis, sob n"'s 599 e 600, de 1986, das 
Comissões 

- de .-\ssuntos regionais; e 
- de Finanças. 

O SR. PRl::SIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessao às /9 hora.s e 51 minutos.) 

Ata da 156~ Sessão, em 12 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 20 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES._QS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice Michiles
Fábio Lucena - Claudionor RQriz - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysi"o_Ch:;~.ves- Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Américo de Souza - Helvídio Nu
nes- João Lobo- César Cais- José Lins ~ Virgnio 
Tâvora- Carlos Alberto- Moacyr DUarte- Martins 
Filho- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Ur
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz CaValcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista - Passos Pdrto - Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana -
João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carnei-

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Frage!li 

rõ-- Jamil Haddad- Murilo Badaró- AlfredO" Cam
pos......;. Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Gastão Müller- Josê Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camar
go - Álvaro Dias - Arno Damiani - Jaison Barreto 
-Ivan Bonat9- Carlos Chiarelli -:-:_9ctávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Frãgelli)- A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo_ número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iníciamOs nossos trabalhos. 
Não hã Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. ls>-Secretârio. 

São lídos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 278, de I 986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 112, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Santos 
(SP). 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarem. 

REQUERIMENTO 
N• 279, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371 alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n"''22l, de 
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1986, pela qual o Senhor Presidente da República solicí
ta autorização do Senado, para que a Prefeitura Munici
pal de Cuiabá (MT), possa contratar orreração de crédito 
para os fins que especifica, 

Sala das Sessões.,_ 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - 1\:turilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetn) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'~ 196, de 1985 (n~> 4.962/85, na Cása- de 
origem), que autoriza o Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrâria (INCRA) a vender o 
imóvel urbuno que menciona, de sua propriedade, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 559 e 
600, de 1986, das Comissões 

- de Assuntos Regionais; e 

- de Finanças. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, _ 
O projeto vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 196, de 1985 

(N9 4.962/85, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária -INCRA, a "endér o imólel urba
no que menciona, de sua propriedade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !I' Fica o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, autorizado a vender, à 
Prefeitura Municipal de Marialva, no Estado do Paraná, 
o imóvel urbano, de sua propriedade, com 556,12m2 

(quinhentos e cinqUenta e seis metros e doze decímetros 
quadrados), constituído pela Data n"' 5 (cinco) da Qua
'dra 98 (noventa e oito), e sitUado na cidade e Municfpio 
de ~arialva, Estado do Paraná. 

Parágrafo úniCo. Q imóvél a que se refere este artigo 
destina-se à implantação da Associação São Vicente de 
Paula, que visará ao amparo e à proteçào aos munícípes 
idosos e carentes de recursos. 

Art, 2~> O imóvel referido no artigo anterior está re
gistrado em nome do INCRA, no Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Marialva, sob o número 
6.642, fls. I, do Livro 2, e tem as seguintes metragens e 
confrontações: divide com a Rua Senador Nereu ·Batista 
Ramos, no rumo NO 66~>31, numa frente de 20,44 me~ 
tros; com a Rua Vittorio Bornia, no rumo NE 30~>43, na 
distância de 30,34_metros; com parte- da Data n9 4, no 
rumo SE 66~>31 na largura de 16,61 metros; e com a Data 
nl' 6, no rumo SO 23929, numa eXtensão de 30,00 metros. 

Art. 39 Esta lei entfa em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n"' 278, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n"' 112, de 86, rela
tivo a pleito da Prefeitura Municipal de Santos, São Pau
lo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores-que o aprovam Q.ueiratri penUanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 
será lido pelo Sr. !~>-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 759, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
112, de 1986 (n"' 139/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprolação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada à 
Prefeitura Municipal de Santos (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 39.326.982,91 (trin
ta e no\'e milhões, trezentos e \'inte e seis mil, nove
centos e oitenta e dois cruzados e nolenta e um ceuta
lOS). 

Relator: Senador Selero Gomes 

Com a Mensagem n"' 112/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santos (SP) que objeti
va contratar junto ao Banco do Estado de São Pauto SA, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação (BNH). a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 39.326.982.912 (cortc::;,~ondente a 
674.560 UPC, de Cr$ 58.300,20, em OUT/85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 30 meses (máxima) e 24 meses 

(estimada}; 
2 - de. a.mortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a. (Agente 

Financeiro); 
2 - correção monetária: variação da UPC; 

3 - taxa de administração do BNH: 2,0%; 
D - Garantias: vinculação de cotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras 

do ProjetO CURA. 

O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Município, constatou que o endividamento da Prefeitu
ra, após a operação, permanecerá contido nos limites fi
xados pelo artigo 2~> da Resolução n9 62/75, parcialmen
te modificado pelo artigo I~> da Resolução nl' 93/76 e 
pela Resolução n9 64/85, todas do Senado FederaL 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
públíca (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de São Paulo S/A considera viável técnica, econó
mica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 95, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a 
contratar operação de crédito no lalor de CzS 
39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte 
e seis mil, novecentos e oitenta e dois cruzados e no
venta e um centavos). 

O S~nado Federal resolve: 

Art. li' ta Prefeitura Municipal de Santos (SP), nos 
termos do art. 29 da Resolução n~> 93, de ll de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 39.326.982,91 (trinta e 
nove milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e 
oitenta e dois cruzados e noventa e um centavos), corres
ponciente a 674,560 UPC de Cz$ 58.300,20, vigente em 

-outubro de 1985, junto ao Banco do Estado de São Pau
lo SfA, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de 
obras do Projeto CURA, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
so. 
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 10 de junho de 1986. -João Cas
telo, Presidente- Senro Gomes, Relator- Lenoir V ar· 
gas - Américo de Souza - Mário Maia - Henrique 
SantiUo - Moacyr Duarte - Carlos Lyra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de E.:onomia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 95/86, que autoriza a Prl!feitura 
Municipal de Santos, São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove mi~ 
lhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e 
dois cruzados e noventa e um centavos) para os fins que 
especifica, dependendo de parecer das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Com_issão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁ V lO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como condu· 
são de seu Parecer sobre a Mensagem nl' 112/86, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santos (SP), nos termos do art. 2~> da Reso· 
lução n9 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, a contratar operação de 
crédito no valor de CzJ 39.326.982,91 (trinta e nove mi
lhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e 
dois cruzados e noventa e um centavos), correspondente 
a 674.560 UPC de Cz$ 58.300,20, vigente em outubro de 
1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado à execução de obras do 
projeto CURA, naquele Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no arL 29 da Resolução m" 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão· provenientes do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange ao:. aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob o exame o Projeto de Resolução n9 , de 
1986, de autoria da Comissão de Economia do Senado 
Federal, que objetiva autorl'zar a Prefeitura Municipal 
de Santos (SP) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos e 
v:inte e seis mil, novecentos e oitenta e dois cruzados e 
noventa e um centavos), destinada à execução do Projeto 
CURA, naquele Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em v:ista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento fa vorâvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos -aspectos que competem a esta Comissão, opina
mós pel~ acolhimento_ do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situaçllo 
financeira atlitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para implC:< 
mentar os programas de trabalho. 

Ê o parecer, Sr,_ Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 
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Completada a instruç~o da matéria, passa~se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senado_r_es__que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçào. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a_mesª, 
o parecer da Comissão de Redução, que será lido pelo 
Sr. I 9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 760, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 95, de 
1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComissàQ_apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 95, de 1986, que autoriza a Prefeitur.a Mu
nicipal de Santos (SP), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 39.326.982.91 (trinta e nove milhões, tre
zentos e vinte c seis mil, novecentos e oitenta e dois cru
zados e noventa e um centavos). 

Sala d~ Reuniões da Comissão, 12 de agosto_ de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Saldanha Derzi, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N• 760, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 95, de 
1986. 

Faço saber que o Sen"ado Federal aprovou-, nos termos 
do art. 42, "ínCiso VI, da Constituição, e 
eu, , Fresídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE t986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Esta
do de São Paulo'" a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, 
trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oite-nta e dois 
cruzados e nol'enta e um centavos), 

O Senado_ Federal resolve: _ 
Art. !I' Ê a Prefeitura Municipal de Santos, Estado 

de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução nY 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
39.326.982,91 (trinta e ncive milhões, trezentos e villte e 
seis mil, novecentos e oitenta e dois cruzados e noventa e 
um centavos), correspondente a 674,560 UPC, conside
rado o valor nominal da UPC de CrS 58..300,20, vigente 
em outubro de 1985, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S/ A, este na qualidade de agente fmaD.ceiro do 
Banco Nacional da Habitação-BNH, destinado à exe
c~çào de obras do Projeto CURA, no município, obede
Cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra~ 
si!, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na dala de sua 
publicação. --

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redução final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senado.res que a aprovam queiram permanecer 

sentadaS,.___(Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a redução final, a matéria vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n'i' 279, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem nY 221, de 1986, relativa· 
ao pleito da Prefeitura Municípal de Cu-iabá, em Mato 
Grosso. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o uprovnm queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constitutiçào e Justi_ça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Álvaro Dias o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Men~agem n~ 221/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberaç_ão do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), que ob
jetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
'l'"olvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédi
to: 

CARACTER!STICAS DA OPERAÇÃO 

1. Proponente 
LI Denominação: Município de Cuiabá/MT 
1.2 Localização (sede): Pal~cio Alencastro Cuia

bájMT 
2. Finaciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê 269.100,00 

OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de Centro de Açào Comu

nitária. 
2.3 Prazo: Carêiicia: até 3 (trêS) ãnos.. Amortização: 

{O (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, ·cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variaç-ão das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Co:-tdições de Amortização: o saldo devedor será 
amor-tizado em 40 (quarenta) prestações trtmestra[s e su
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis n.o últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais; 
t986- Cz$ 550.634,15; 
t987- Cz$ 1.469.546.00; 
t988- Cz$ t.469.546.00; 
t989- Cz$ 2.712.206.46; 
t990- Cz$ 3.844.650.98; 
t 99 t - Cz$ 3.697 .696.38; 
t992- Cz$ 3.550.741.78; 
t993- Cz$ 3.403.787,18; 
t 994 - Cz$ 3.256.832.58; 
t995- Cz$ 3.t09.877.98; 
t996- Cz$ 2.962.923.38; 
t997- CzS 2.815.968.78; 
t998- Cz$ 2.669.014.18; 
t999- CzS t.279.399.t t. 

2.7 Garantías: Vinculação de parcelas do ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 2.308, de 7-

tl-85. 

Considerando os aspectos social, econômico
financeiro e legal, a operação apresentou viabilida-de, se
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1986 

Autoriza a Prefe-itura Municial de Cuiabá (MT) a 
contratar operação de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 269.100,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. tI' Ê a Prefeitura Municipal de Cuiabâ (MT), 

nos termos do art. 21' da Resolução n'i' 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fe-de
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados a 269.100,00 OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à implantação de Centro de _Ação Comuni
tãria, -no município. 
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Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli.)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Pr"ojeto de Resolução n<? 96, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Cuiabá, Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em cruza~ 
dos a 269.100,00 OTN, para os fins que especifica, de
pendendo ainda de parecer das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pare· 
cer sobre a Mensagem n9 221/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabâ 
(MT) a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a 269.100,00 OTN, destinado a financiar a 
implantação de Centro de Seção Comunitária, no mu
nicípio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repas
Sados sãO provenientes do Fundo de A paio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a prOposiçãOToi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso1 o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de. juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Marcelo Miranda o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRA !'iDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'i' , de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Cuiabá 
(MT) a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 269.100,00 OTN, destinada à 
implantação de Centro de Ação Comunitáría no Municí
pio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de c.onstitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira anitiva com que se defronta a maioria dos mu
niCfplos brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributáveis a nível da União, e ser o instituto do endivi· 
damento o único mecanismo de que dispõem para itriPle
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do Projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo qüem peÇa a palavra, encerro a discus

são, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

_ 0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 19-
Secretário. 
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É lido o seguinte 

PARECER 
N' 761, de 1986 

Da Comissão de Rcdação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'.' 96, de 
1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 

Resolução n~ 96, db 1986, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Cuiabú (MT), a contratar operação de crédít~ 
no valor correspondente em cruzados a 269.100,00 OTN 

- Obrigações do Tesouro Nacional. 
Sala de Reuniões da Comissilo, 12 de agosto de 1986. 

- J\.hrtins Filho, Presidente- Saldanha Oerzi, Rel<Jtor 
- Octâvio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
No 761, DE 1986 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 96, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constltuiçà:o, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura 1\:lunicipal de Cuiabá (MT) 
a contratar operação de crédito no l'alor correspon
dente~ em cruzados. a 269.100.00 Obriga.;;ões do Te
souro Nacional - OTN. · 

O Senado F cderal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cuiabá (M'I ), 

nos termos do disposto no art. 2<:> da Resolução n<:> 93, de 
1 t de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor_co_rrespondente, 
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em cruzados, a 269.100~00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, junto à Caixa E.;;onômica Federal, ~_ta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinada à implantação de 
Centro de Açào Comunitária no Município. 

Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redução final. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
sUo. 

Em votãção. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen.ador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Programa "Cooperativismo em Foco" deverá com
pletar, no próximo dia 15 de agosto, 32 anos de existên
cia, durante os quais o seu incansável produtor e apre
sentador, José Carvalho, com exemplar dedicação e sen
so de responsabilidade, vem promovendo a difusão de 
informações e a defesa do sistema cooperativista, que em 
todo o Brasil, através da vasta rede nacional de coopera
tivas, muito contribui para o desenvolvimento econômi
co e social do País. 

Em Sergipe, o referido programa se realíza através da 
Rádio Cultura e d<l Rádio Difusora de Sergipe, logrando 
conquistar uma excepcional audiência, em virtude das 
eficientes programações irradiadas sobre o cooperativis
mo sergipano e brasileiro. 

A solenidade alusiva ao acontecimento ocorrerá na 
sede da CSL, quando serão prestadas expressivas home
_nagens a seis personalidades vinculadas à expansão e 
_<~primoramento do sistema cooperativista. 
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Em fao.;e_ da inexcedível destinação de utilidade do coo
perativismo, associo~me às aludidas homenagens e for
mulo votos no sentido de que o programa "Cooperati-: 
vismo cm Foco" prossiga na sua brilhante trajetória de 
êxitos, por se tr;.~tar de iniciativa digna de encómios, vol~ 
tada para objetivos superiores de incremento das ati vida~ 
des produtivas. o bem-estar das classes empresariais e 
dos trabalhadores. num contexto de justiça social. 

Não poderia deixar de congratular-me com o prezado 
amigo e colaborador, quando estive no Governo, José 
Carvalho, cujo desempenho como produtor e apresenta~ 
dor desse útil programa, o credencia como profundo co
nhecedor do assunto e homem de açào no âmbitO do 
Cooperativismo. 

Era este o sumário registro que desejava fazer à mar
gem das comemorações dos 32 anos de ininterrupto fun
cionamento do Programa "Cooperativismo em Foco" 
(Muito bt:m! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessào extraordinária a realizar-se hoje, às 20 
horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le· 
gislativo n9 15, de 1985 (n<:> 93/85, na Câmara dos Depu
w.dos}, que aprova o texto do protocolo relativo à Emen
da à convenção sobre Aviação Civil Interrtaciona1, con
cluído em Montreal, a lO de maio de 1984, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 722 e 723, de 
(986, das Comissões: 

-de RelaçÕes Exteriores; c 
~de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerra-
da a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 20 horas e 15 minutos.} 

Ata da 157\1 Sessão, em 12 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 20 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michites
Fábio Lucena- Ctaudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nu
nes- João Lobo- Cesar Cals- José Uns- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho- A mi r Gaudêncio- Maurício Leite- José Ur
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista -Passos Pórto- Ju
tahy Magalhães - Aluar Coutinho - Luiz Viana -
João Calmon- José Ignâcio Ferreira- Nelson Carnei
ro- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Gastão Müller- José Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camar
go - Ãlvaro Dias - Arno Damia.ni - Jaison Barreto 
- Ivan Bonato- Carlos Chiarclli- Octávio CardoSo. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. SenadoreS. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabilhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

I ~'-Secretário. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
No 280, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 140, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de São Jo
sé do Rio Claro (MT). 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alrredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 281, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 239, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República solici
ta autorização do Senado, para que a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis (MT), possa contratar operação de 
crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alrredo 
Campos - Carlos Chiarem - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIPENTE (Martiris Filho)- Os requeri
mentos lidos ser~o, nos termos regimentais, votados 
após a Ordem do Dia da presente sessão. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n<1 15, de 1985 (n<:> 93(85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo 
relativo à Emenda à Convenção sobre Aviação Civil 
Internacional, concluído em Montreal, a !O de maio 
de 1984, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 722 e 
723, de 1986, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, ComunicaçÕes e Obras Públi-

cas. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo qUem queira discuti-lo, declaro~a encer

rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa) · 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão _de Redação. 
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t=. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 15, de 1985 

((N~ 93/85~ na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo relativo à Emenda à 
Convenção sobre Aviação Chil Internacional, con
cluído em Montreal, a 10 de maio de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica :.~provado o texto do Protocolo relativo 
à Emenda à Convenção sobre Aviação Civil Internacio
nal, concluído em Montreal, a 10 de maio de 1984. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
dada de su_a publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgota a Or
dem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 
280, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem 
n9 140, de 1986, referente a pleito da Prefeitura Munici
pal de São José do Rio Claro (MT). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e -de Municfpios. 

Solicito do nobre Senador Gastão Milller o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para 
proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 140, de 1986, o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Prefeitura Municipal de Rio Claro (MT), 
que objetiva contratar junto à Caixa Econôrilica Fedir3.1, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS, a seguinte ·operação de 
crédito: 

Características da Operação: 
A- Valor: Cr$ 227.325.996 (correspondente a 

4.952,43 ORTN de Cr$ 45.90!,91, ju1/85; 
B- Prazos; 
,1- de carência: 01 ano, 
2 - de amortização: 04 anos; 

C - Encargos: 
1- juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: '70% do fndice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias- lCM; 
E- Destina~:ão dos recursos: Aquisição de equipamento 
para coleta de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do_ pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Munidpio, constatou que, após a realização da operação 
sob exame, sua dfvida consolidada interna permaneceria 
contida nos tetas que lhe foram fixados_ para o presente 
exercicio, pelos itens I, II e III do artigo 29 da Resolução 
n9 62/75 e concluiu que a assunção do compromisso não 
deverá trazer àquela entidade maiores presôes na exe
cuçiio orçamentária de seus futuros exercícios_ 

A Secretaria _de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viável técnica, económica e fi~ 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímo.s pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 97 de 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Claro (MT) a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 227.325,99 (duzentos e l'inte e sete mil, 
treze-ntos e l'intc e cinco cruzados e noventa e nm•e 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 ~a Prefeitura Municípal de São Josê do Rio 

Claro (MT), nos termos do artigo 29 di Resolução n9 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de cr~ 
dtto no valor de Cz$ 227.325,99 (duzentos e vinte e sete 
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mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e noventa e no 
centavos) correspondente a 4_952,43 ORTNs de Cr$ 
45.901,91, vigente emjulhof85, Junto à Caixa Económi
ca· Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à 
aquisição de equipamento para coleta de lixo no municí
pio obedecidas as condições_admitidas pelo Banco Cen~ 
trai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra _em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O Parecer 
da Comissão de Econômia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 97, de 1986, que autoriza a Pre
feitura Municipal de São José do Rio Claro a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 227.325,99 (duzen
tos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco cruzados e 
noventa e nove centavos) para o fim que especifica (de
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios). 

Solicito do nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. "<IVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

PARECER N• 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 140/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Claro (MT) a contratar empréstimo no 
valor de Cz$ 227.325,99 (duzentos e vinte e sete mil, tre
zentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centa
vos), destinado a financiar a aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, no Município. .. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2"' da Resolução n"' 93, de 1976, do 

_ Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não~ 
observância dos limites fixados no art. 2"' da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 

-do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
que tem como gestor a Caixa Econômica Federal. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
s_o_ante as prescriçõ_e:s legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, TT\erecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de, juridicidade, e_ técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'íTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs_ Senadores: 

Sob exame o Projeto de_ Resolução n9 , de J986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São Jo
sé do Rio Claro (MT) a contratar operação de crêdito no 
valor de CzS 227.325,99 (duzentos e vinte e sete mil, tre
zentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centa~ 
vos), destinado à aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo, no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridictdade ~_l~çnicaJegisla~ 
tiva. 

Nos aspectos que compete a esta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
Comissão de Economia, tendo em vista a situação finan~ 
ceira anitiva_ com que;:_ se defronta a maioiía dos municí
pios brasileiros, em face da concentração das receitas tri
butárias a nível da União, e ser o institufo do endivida
mento o único mecanismo de que dispõem para im-ple
mentar os programas de trabalho. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

Agosto de 1986 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Comple
mentada a instrução da matêria, passa-se à sua apre
ciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~ 

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, redação final de matéria, em regime de urgência, que 
vai ser lida pelo Sr. !<?~Secretário. 

t lida a seguinte 

PARECER 
N' 762, de I 986 

Da Comissão de Rcdaçào 

Redaçào final do Projeto de Resoluçào n\1 97, de 
!986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 97. de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São José do Rio Claro (MT), a contratar ope
raç'ão de crédito no valor de CzS 227.325,99 (duzentos e 
vinte- e sete mil, trezentos e vinte e dnco cruzados e no
venta e nove centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986_ 
-Martins Filho, Presidente- Saldanha Dc-rzi, Relator 
- J a mil Haddad. 

ANEXO AO PARECER N' 762, 
DE 1986 

Redaçào final do Proje-to de Resolução n9 97, de 
!986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Claro (MT) a CQDtratar operação de crédito no 
'r'alor de Cz$ 227.325,99 (duzentos c- vinte c- sete mil~ 
trezentos e vinte e cinco cruzados e noventa e nove 
ccnta,·os )-

0 Senado Federal resolve: 
A rt. 19 E: a Prefeitura M unícipal de São José do Rio 

Claro (MT), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
\I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
227.325,99 (duzentos e ~·inte e sete mH, trezentos e vinte e 
cinco cruzados e noventa e nove centavos), correspon
dente a 4.952,43 Obrigações Reajustãveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de l985,junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à :Jquisição de equipamento para coleta de lixo 
no Muncipio, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

~A.rL 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus~ 
são _a_.redação final que acaha de ser lida. (P_ausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro~a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à votação dO Requerimento n' 281, lido no Expe
diente, de urgência para a Mensagem n9 239, de 1986, re
lativo a pleito da Prefeitura Municipal de Rondonópolis 
(MT). 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam peirl13.neçam sehffi

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A provado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de ConstituiçãO e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da COmis
são de Economia, e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do§ ii' do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Gastão MUller substituto eventual na 
referida Coinissão. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nl' 239/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT), 
que objetiva contratar junto aQ Banco do Estado de 
Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação! 

A- Valor: Cz$ 63.840.000,00 (e-quiva1ente a 600.000 
OTN s de Cz$ I 06.40); 

B-Prazos: 
1 - de carêncfa: 24 meses; 
2- de amortização:_ 240 meses; 
C-JUros: 4% a.a. (BNH) e I% a.a. (BEMAT); 
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: Obras do Projeto CU

RA, no MunicíPio. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças 
municipais, constatou que o endividamento da Prefeitu
ra, após a operação pretendida, permanecerâ contido 
nos limites fixados pelo art. 2~> da Resolução n~> 62/75, 
parcialmente modificado pelo art. 1~> da Resolução n~> 
93/76, e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Fede
ral. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) infOrmou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado do Mato Grosso S.A_ considera viável técnica, eco
nômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
.gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 98, DE !986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis 
(MT) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e 
quarenta mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 b a Prefeitura de Rondonópolis (MT), nos 
termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e 
quarenta mil cruzados), correspondente a 600.000 
OTNs, de CzS l06,40, junto ao Banco- do Estado de 
Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado 
à execução de obras do Projeto CURA, no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor ·na data de 
sua publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Pr9jeto de Resolução n~" 98, de 1986, Que autoriza aPre-
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feitura Municípal de R.ondonópolis, no Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e qua
renta mil cruzados), para os fins que especifica (depen~ 
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Municípios). 

Solicito do nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores.: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pare~ 
cer sobre a Mensagem n~> 239/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ron
donópolis (MT) a contratar empréstimo no valor de CzS 

-63.840.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos e qua~ 
renta mil cruzados), destinado a financíar a execução de 
obras do Projeto CURA, no municipio. 

O pedido de autorização foi formulado nOs"ti!únos do 
preceituado no art. 2~> da Resolução n~" 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 2~> da Resolução 
nl' 62, de 1985, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Projeto CURA. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante_as. prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a pala
vra o nobre Senador Gastão MUller, para proferira pa
recer da Comissão de Municípios. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para 
proferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~" I, de -1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeit~.tra Municipal de Rondo~ 
nópolis (M.T) a contratar operação de crêdito no valor 
de Cz$ 63.840.000,06-(sessenta e três milhões e oitocen
tos e Quarenta mil cruzados), destifiada à execução de 
obras do Projeto CURA, no município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a priq
rfdade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicifante. - -- --

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~ 
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o inStítuto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para imple
mentar os programas de trabalho. 

E! o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Completada 
a instçução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, redação final de matéria, em regime de urgência, que 
vai ser lida pelo Sr. 1~>-SeCretário. 

t lida a seguinte 
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PARECER 
n• 763, de 1986 

Da Comissão de Redaçilo 

Redação final do Projeto de Resolução n9 98, de 
1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n\t 98, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicípttl de Rondonópolis (MT), a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 63.840.000,00 (sessenta e três mi
lhões, oitocentos e quarenta mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de agosto de 
1986. - Martins Filho, Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator- Jamil Haddad. 

ANEXO AO PARECER 
N' 763, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 98, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ ,, Presídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonôpolis 
(MT) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e 
quarenta mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !~> E a Prefeitura Municipal de Rondonópolis 

(MT), nos termos do art. 29 da Resolução n~> 93, de ll de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cd 63.840_000,00 
(sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruza
dos), correspondente a 600.000 Obrigações do Tesouro 
Naciánal- OTN, considerado o valor nominal da OTN 
de Cz$ 106,40~junto ao Banco do Estado de Mato GrosM 
so S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução 
de obras do P:ojeto CURA, no Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art~ 29 Est~ __ r_esolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
sã.o a redaçào final que acaba de ser lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, an· 
tes, porém, convoco os Srs. Senadores para uma sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 20 horas e 55 minuM 
tos, com a s~guinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~" 362, de 1979, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que altera dispositivo da Lei n~" 6.718, de 12 de 
novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.130 a 1.133, 
de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de L~çislação ~ocial ;_ 
- de Serviço Plíblico Civil; e 
-de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas é- 54 minutos) 
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Ata da 158(1 Sessão em 12 de agosto de_l986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 20 HORAS E 55 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Fábio Lucena - Claudionor _R_oriz - Galvào Modesto 
- Odacir SQares- Aloysio Ch~ves- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nu
nes- João Lobo- Cesar Cais- José Lin~- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duart~ -=-;:-_Martins 
Filho- Amir Gaudêncio- Maurício Leite -José Ur
bano - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco- Lourival Baptista- Passos Põrto- Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutinho ~ Luiz Viana -
João Cal_mon- José Ignácio Ferreira- NelSOn Carnei
ro- Jamil Haddad- MlJrUo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Severº Gomes
Benedito Ferreira- Gastão Milller- José Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- AfforisO C amar
go - Ãlvaro Dias - Arno Damiani - Jaison Barreto 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser_ lidos pelo Sr. 

1'~'-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 282, de 1986 

Requeremos urgê11cia, nos termos do art. 371, alínea 
.. b", do Regimento Interno, para a Mensagem n9 134, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República solici~ 
ta autorização do Senado, para que a PrefeitUra Muiiid~ 
pai de Monte Alegre de Mioa_!:; {MO), posSa contratar 
operação de crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986, - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarclli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 283, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art, 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n9 254, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da Rep(tblica solici
ta autorização do Senado, para que o Governo do Esta
do de Mato Grosso possa contratar operação de crédito 
para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Cbiarelli - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri~ 
mentos lidos serão vot_ados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em segUndo turno, do Prõjefõ de Lei 
do Senado rtl" 362, de 1979, de autoria do _Senador 
Humberto Lucena, que altera dispositívO da Lei n9 
6.718, de 12 de novembro de 1979, tendo 

Presidência do Sr. Martins· Filho. 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 1.!30 a 
1.133, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social; 
--de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Se- nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa~ 

lavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irá à Comissão de ReduçãO. 
Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 362, de 1979 

Altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de no
vembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O art. 49 da Lej n"' 6.718, de 12 de novembro 

de 1979, que. "dispõe sobre a duração da jornada de tra
balho do pessoal da Caixa Econômíca Federal". passa 
ter _a se_guinte. redação: 

"Art. 49 A opção pela jornada de trabalho pre
vista nos arts. 224, 225 e 226 da Consolidação das 
Leis do Trabalho será irretratável, após o decurso 
do prazo de 2 (dois_) anos." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubU
cação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

_O SR. PRESIDE]'ITE (Martins FiJ}lo)_~ Pass8:-se à 
aJ,>reciação do Requerimento n9 282, de urgêilcía, lido no 
Expediente para a Mensagem n9 134, de 1986, relativ_o à 
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Minas 
Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Apro~·ado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às ComissõeS de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Eçonomia, 
que vai ser lido pelo Sr. 1"'-Secretário. 

É tido o seguinte 

PARECER 
N' 764, de 1986 

Da Comissão ·de Economia, sobre a Mensagem n"' 
134, de 1986 (n9 176/86, na origem) "do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Monte Al~re de Minas 
(MG), a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oito
centos e sessenta e nove cruzados e dezenove centa
vos)". 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n9 134/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Mi
nas (MG), que objetiva cOntratar junto- à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de. 

Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte 
-·operação de crédito: 

Características da operação: 
A- V8.Jor: Cri 298.869,190 (correspondente a 

7.! !0.59 ORTN de CrS 42.03!,56, em JUN/85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
I -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetãria: 70% do índice de va-

riação das ORTN; 
D - Garantia: vinculação das cotas do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); 
E- Destinação dos recursos: execução de emis

-sário de esgoto e redes de dreno e âgua pluvial. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil q'ue, analisando as finanças rnu~ 
nicipais, constatou que, não obstante a natureza ex.trali
mite da_ contratação pretendida, o endividamento da 
Prefeitura, após a realização do empréstimo, permanece
ria contldo nos limites lixados pClO-art, 29 da ResOlução 
n« 64/75, parcialmente modiflcado pelo art. 19 da Reso
lução n" 93/76, ambos do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a CaiXa Econc).. 
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi~ 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 99, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas (MG) a elevar em CzS 298.869,19 (duzeg.. 
tos e n-o,.ellta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove 
cruzados e dezeno,·e centavos) o montante de sua dívi
da consolidada interna, 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Muniéipal de Monte Alegre 
de Minas (MG), nos termos do art. 29 da Resolução n"' 
93, de I\ de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
sessenta e nove cruzados e dezenove centavos), corres
pondente a 7.110,59 ORTN d~ Crl42.031,56, vigente em 
junho de 1985, a fim de que possa contratar urna ope
ração de crédito de igual '(alar junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
execução de emi.ssár!o de esgoto e redes de dreno e água 
pluvial no Município, obedecidas as condfçõcs admitldas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício- José Lins, Relator
Carlos Lyra- Severo Gomes- Lcnoir Vargas- Alba
no Franco. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n<~ 99, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Minas Ge
rais~ a contratar operação de crédito no valor de CzS 
29~.869,19, para os fins que especifica, dependendo de 
parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Municípios. 
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Com a palavra o nobre Senador Octávio Cardoso, 
para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça._ 

O SR. OCTÃ V lO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ci presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n~ 134/86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de 
Minas (MG) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
sessenta e nove cruzados e dezenove centavos), destinado 
a financiar a execução de emissário de esgoto e redes de 
dreno e âgua pluvial, no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2'i' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal implicando, por, conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 2'1 da Resolução 
n'i' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais aplicáveis à espéCie, merecen
do, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Ê este o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com a pala
vra o nobre Senador Nivaldo Machado, para emitir o 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução nl' ~de 1986, de 
autoria da Comissão de Econonllá do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas (MG) a contratar operação de crédito' 
no valor de Cz$ 298~869,19 (duzentos e noventa e oito 
mi1, oitocentos e sessenta e nove cruzados e dezenove 
centavos), destinada à execução de emissãrio de esgoto e 
redes de dreno e água pluvial, no Município. 

A matéria foi apreCiada pela Comissão -fie Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluíu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeirâ aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da _c~:mcentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto dO erldiVi
damento o único mecanismo de que dispõem para imple
mentar os programas de trabalho. 

teste o nosso parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
,são d_o projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. 

É lido o seguinte 
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PARECER 
N• 765, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 99, de 
1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 99, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Monte Alegre de Minas (MG), a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 298.869,19 (duzen
tos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove cru
zados e dezenove centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente -Saldanha Derzi, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N• 765, DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 991 de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1986 

Autoriza a Prefeitura MU-tticipal de Monte Alegre 
de Minas (MG) a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 298.869,19 (duzentos e noventa e oito 
mil oitocentos e sessenta e nove cruzados e dezenove 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }'i' ~ a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas (MG), nos termos d_o art. 2~> da Resolução n~' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
298.869,19 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e 
sessenta e nove cruzados e dezenove centavos), corres
pondente a 7.110,59 Obrigações Reajustáveis do Tesou
ro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr:$ 42.031,56, vigente em julho de 1985,junto 
à Caixa ~conômica Fe4eral, est~ na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
destinada à execução de emissãrio de esgoto e redes de 
dreno e_água __ pluvial no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Si-s. Senadores que a aprovam cj_ueiram permancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se à. 
apreciação do Requerimento n9 283, de urgência, lido no 
Expedíente, para a Mensagem n9 254, de 1986, relativa 
ao pleito do Governo do Estado de Mato Grosso. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Consütuiçãc e Justiça. 

SOlicito ao·n-obre Senador Ãlvaro Dias o Parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensa
gem nl' 254/86, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado FJ;d~al pleito do Governo 
do Estado de Mato Grosso, que objetiva contratar, junto 
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ao Banco do Estado de Mato Grosso Sf A, este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação - BNH, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A)- Valor: Cz$ 532,000.000,00 (equivalente a 
5.000.000 de OTN de Cz$ 106,40): 

B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
z ....... de amortização: 216 meses; 

C - Juros: 5% a. a. 

D- Garantia: Imposto sobre Circulação -óe Merca
dorias (!CM); 

E- Destinação dos recursos: Execução de obras de 
infra-esfnúura em conjuntos habitacionais dentro do 
Programa FINCjFINEC, a cargo da COHAB-MT. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças es~ 
taduais, constatou que a margem de poupança real do 
Estado, da ordem de CzS 484.430,3 mil, mostra-se bas~ 
tante superior aos dispêndios que sua dívida consolidada 
interna apresentará após a efetivação do empréstimo 
pretendido e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverã trazer, àquela entidade, maiores pressões na 
execuçã:o orçamentãria de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re~ 
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de Mato Grosso S/ A considera viável técnica, eco· 
nómica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa· 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~> 100, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 
S/ A a contratar o~ratão de crédito no valor de Cz$ 
532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso, 
nos terrnos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado federal, autorizado a elevar 
em Cz$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois mi
lhões de cruzados), correspondentes a 5.000.000 OTNs, 
de Cz$ 106,40, o montante de sua dívlda consolidada in
terna, a fim de que possa contratar uma operação de cré
dito de igual valor junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso S/ A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à exe
cução de obras de infra-estrutura em conjuntos habita
cionais no Estado, dentro do Programa FINC/FINEC, 
a cargo da COHAB-MT, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o Nrecer, Sr. Presidente. 

O SR.- PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 100, -de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado de Mato Grosso a realizar operação de 
crédito no valor Czl532.000.000,00, dependendo de pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n~' 254/86, do Senhor Presidente da Re
públiCa, autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
a contratar emprêstimo no valor de Cd 532.000.000,00 
(quinhentos e trinta e dois. milhões de cruzados), destina
do a financiar a eXecução de obras de infra-estrutura em 
conjuntos habitacionais no Estado, dentro do Programa 
FINC/FINEC. a cargo da COHAB-MT. 
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2~> da Resolução D'i' 93, de 1916, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observân-cia dos limites fixad_os no art. 2"' da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recurso-s a serem repassados serão prevenientes do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais apHcáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Qparecer ê: 
favoráveL 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. J9-Secretârio. 

1!. lido o seguinte 

PARECER 
N• 766, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' I OU, de 
1986-

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComiSSão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 100, de 1986, que autoriza o Governo do 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Estado do Mato Grosso a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e 
dois milhões de cruzados). 

Sala de Reuniões da ComissãO, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Saldanha Derzi, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER No 766, 
DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 100, de 
1986. 

Faço saber que o Seriado Federal aprovou, nos terlnos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o GoYerno do Estado de Mato Grosso a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 I' É o Governo do Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor de Cd 532.000.000,00 
(quinhentos e trinta e dois milhões de cruzados), corres
pondentes a 5.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, considerado o valor nominal da OTN de Cz$ 
106,40 junto ao Banco do Estado de Mato GrossoS/A, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras de infra-estrutura em conjuntos habitacionais do 
Estado, dentro do Programa FIC/FINEC, a cargo da 
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CúliAB-MT, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

ArL 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em-votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fillto)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
21 horas e lO minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 286, de 1983, de autoria da Senador 
Nelson Carneiro, que assegura prcft:rência de sub
venção oficial às entidades Que especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 16 e 17, de 1986, das Co
missões: 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorável; e 

-de Educação c Cultura, favorâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ encer
rada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às 21 horas e 9 minutos.) 

Ata da 159\1 Sessão, em 12 de agosto de 1986 

4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 21 HORAS E /0 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Fábio Lucena - Claudio no r Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves_- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- Amêric_Q d!i_SQJ,IJ:a- Helvídio Nu
nes- João Lobo - César Cais - Jo~ Lins- Virgílio 
Távora~ Ca_rlos AI_bçrto ~ Moacyr Duarte_- Martins 
Filho --Amir Ga,udêncio - Ma_urício Leite - José U r
bano -Cid Sampaio -- Nivaldo Machado - Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana -
João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carnei
ro - Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Se_v_ero Gomes
Benedito Ferreira - Gastão Mliller- José Fragelli -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi -· Affonsó Cariiar
go- Álvaio Dias- Arnci_Damian(,:_ Jaison Barfifo 
- Ivan Bona to- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelos Sr. 

1~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 284, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alí
nea b, do Regimento Interno, para a Mensagem n_9 130, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Per
nambuco. 

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarem. 

REQUERIMENTO No 285, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 252, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República solici~ 
ta autorização do Senado, para que o Governo do Esta~ 
do do Mato Gross-o possa contratar operação de crédito 
para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

o-sR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or· 
dem do Dia, de acordo com o art. 375. II, do Regimento 
Interno. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

A Presidência comunica ao Plenário que determinou a 
retirada da matéria da pauta, tendo em vista que nela foi 
incluída por lapso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apredação do Requerimento n'i' 284/86, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 130/86, 
relativa a pleito do Governo do Estado de Pernambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada ~s Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 
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Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que vai ser Hdo pelo Sr. }'?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N• 767, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 
130, de 1986 (n9 168/86 na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 489.346.491,93 (quatro
centos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e 
seis mil, quatrocentos e noventa e um cruzados e no-
venta e três centavos). 

Relator: Senador Albano Franco 
Com a Merlsagem n'i' 130/86, o Senhor Presidente. da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do_ Governo do Estado de Pernambuco que objetiM 
va contratar junto ao Banco do Estado de Pernambuco 
S.A.- BANDEPE, este na qualidade de agente fmanM 
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, a se-
guinte operação de crêdito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 489.346.49!.937 (corresPondenM 

te a !0.660.700UPC de CrS 45.901,91, emju1hoj85; 
B- Prazos: 
1 - de carência: a) Refinag - 36 meses; 
b) Refinesg - 54 meses; 
2- de amortização: a) Refinag- 216 meses; 
b) Refinesg- 360 meses; 

C- Encargos: 
I -juros: nominal - 5,5% a. a.; 
efetivo- 5,641% a,a.; 
2- correção monetária: de acordo com a vaM 

riação da UPC; 
3- "del credere": 1% a,a, 
4 - taxa de administração: 
a) Refinag - 2% sjdesembolso; 
b) Refinesg - 1% sfdesembolso; 
D- Garantia: quotas do Fundo de Participação 

dos Estados -:- F!'_E ~ parcelas do Imposto so9re 
Círculaçào de Mercadorias- ICM. 

E- Destinação dos recursos: promover serviços 
de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário 
que irá beneficiar a maior parte da população urbaM 
na daquele Estado. 

O Conselho Monetârío Nacional pronunciouMse pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças esM 
taduais, constatou que a ma·rgem de poupança real do 
Estado, da ordem de CrS 316.899.2 milhões mostraMse 
bastante superior aos dispê-ndios que a sua díVida cansaM 
lidada interna apresentará após a efetivaçào do emPréstiM 
mo pretendido e concluiu que a assunção do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentâria de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência d8. Re-
pública (SEPLAN - SAREM) informou nada- ter a 
opor quanto à realização do empréstimo, que o Banco 
do Estado de Pernambuco considera viável técnica_, ecoM 
nômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pdo acolhimento da mensaM 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 101, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove mi
lhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e um cruzados e noventa e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art, 111 e; o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do artigo 211 da Resolução n~' 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede-
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ral, autorizado a contratar operação de crêdito no valor 
de Cz$ 489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove mi
lhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e neM 
venta e um cruzados e noventa e três centavos) corresM 
pondente a 10,660,700 UPC de CrS 45.901,91 vigeriteem 
julho/85, junto ao Banco do Estado de Pernambuco 
S.A.- BANDEPE, este na qualidade de agente finanM 
ceiro -do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinaM 
do a promover serviços de abastecimento d"agua e de esM 
gotamento sanitário que vão beneficiar a maior parte da 
população urbana daquele Estado, obedecidas as conM 
dições aaníiiTaUs pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2\1 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - Álvaro 
Dias, Presidente em exercício -Albano Franco, Relator 
- Carlos L.}'n - Severo Gomes - Lenoir Vargas - J o
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~ !01, de 1986, da Comissã_o de 
Economia, qu<r "autoriza o Governo do Estado de PerM 
nambuc_o a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove mi
lhões, trezentos e_ quarenta e seis mil, quatrocentos e no
venta e um cruzados e noventa e três centavos), para os 
fins que especifica, dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO(PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu PareM 
cer sobre a Mensagem n~ 130/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a contratar empréstimo no valor de CzS 
489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e 
um cruzados e noventa e três centavos), destinado a fi
nanciar a execução de serviços de abaste_cimento de água 
e de esgotamento sanitário no Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2Q da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repas
sados serão provenientes do Banco Nacional da Habi
tação- BNH. 

Assjrt:J, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições lega:ís e regimentais aplicáveis à esM 
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento faM 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidaM 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer ê 
favorável. 

Completada a instrução da rriatéria, passaMse à diScus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR: PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre ameM 
sa, o parecér da Comissão de Redação, que serâ lido pelo 
Sr. l~'MSecretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 768, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n~' 101, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 101, de 1986, que autoriza o Governo do 
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Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e 
nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocenM 
tos e noventa e um cruzados e noventa e três centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, RelaM 
to r - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
No 768, DE 1986 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 101, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o Governo do-Estado de Pernambuco 11 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
489.346.491,93 (quatrocentos e oitenta e nove mi
lhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e um cruzados e noventa e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 o;~ ~o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar opeM 
ração de crêdito no valor de Cz$ 489.346.491,93 (quatroM 
centos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e 
seis mil, quatrocentos e noventa e um cruzados e noventa 
e três centavos), correspondente a 10.660.700 UPC, conM 
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, viM 
gente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de 
P~?~nambuco S.A. - BANDEPE, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada a promover serviços de abãstecimento 
d'água e de esgotamento sanitário naquele Estado, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - PassaMse, 
agora, à apreciação do Requerimento n" 285/86 de urw 
gência, lido no Expediente, para)! Mensagem n"' 252, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Mato 
Grosso. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passaMse à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Álvaro Dias o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n'>' 252/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Mato Grosso, que obje--
tiva contratar, junto ao Bunco do Estado de Mato Gros~ 
so S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação~ BNH, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: CzS 319.200.000,00 (equivalente a 

3.000.000 de OTNs de Cz$ 106,40); 
B-Prazos: 
1 - de carência: 36 meses, 
2 - de amortização: 216 meses: 
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C- Juro_s: 4,5% a,3, _(FINEST) e 5,0% a.a. (REFI
NAG/REFINESG}; 

D- Garantia: Imposto sobre Circulação de Merca
dorias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: FINEST: abastecimento 
de água em comunidade de pequeno porte; REFINAG/ 
REFINESG: obras de abastecimento de água e sistema 
de esgoto sanltário em comunidade de médio porte. 

O ConselhO -MonetáriO--Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as_ finanças es
taduais, constatou que a margem de poupança real do 
Estado, da ordem de CzS 484.430.300,00, mostra-se bas
tante superior aos dispêndios que sUa dívida--Co-ilsolidada 
interna aprcsentarâ após a efetiv<tção do empréstimo 
pretendido e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução Oíçament5.ria de seus futuros exercícios. 

A Secrei:.lria de Ptanejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de Mato Grosso S.A. considera viável ténica, eco
nômica e finariceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 102, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a 
contratar operação de crédito no l'alor de CzS 
319.200.000.00 (trezentos e dezenove milhões e du
zentos mil cruzados). 

O Sen-ado Federal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art, _29 da Resolução n~ 93, de_ll ae ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
em CzS 319.200.000,00 (trezentos- e dezenove milhões, 

·duzentos mil cruzados), correspondentes a 3.000.000 
OTNs, de CzS 106,40, o montante de sua dívida consoli
dada interna, a Om de que possa contratar uma operação 
de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado de 
Mato GrOsso S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada 
à FINEST: abastecimento de âgua em comunidadf;!s de 
pequeno p-orte- e à R.EFINAG/REFINESG: obras de 
abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário em 
comunidade de médio porte, obedecidas as condições 
admitidas pelo' Banco Centrai do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) ~ O parecer 
da Comissão de_E.c.On~Õmia conclui pela apresentação do 
Projeto de RcsoJuç_ão n"' 102, de 1986, que autoriza o G_?~ 
verno do Estado de Mato Grosso a contratar operaçao 
de crédito no valor de CzS 319.200.000,00, para o-s fins 
que especifLca, dependendo de parecer da Comissão de 
Constittiição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o pareCer 
da Comissão de Constituíção e Justiça. 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resoluçào, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 252j86~do Senhor Pre_si
dente d<.~ República, autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a contratar empréstimo no valor de CzS 
319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhõ.,.es e duzentos 
mil cruzados) destinado_â_FINEST- abastecimento de 
água em comunidade de pequeno porte - e à REFI
NAG/REFINESG -obras de aba:.tecimento de água e 
sistema de esgoto sanitário em comunidade de médío 
porte. 

O pedido de autorilô:lçào foi formulado nos termos do 
preceituô:ldo no art. 29 da Resolução n9 -93, de 1976, do 
Senado Ft:derai 1 haja vista que os recursos a serem repas~ 
sados serão provenientes do Banco Nacional da Habi
tação- BNH. 

Assim, verifLca~sc que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela cons
titucionalidade e pel::l juridicidade do projeto. 

Completa ::l instrução d::l matéria, passa-se à discu~são 
do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentadOs. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irã à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da· Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. }?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 769, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n'? 102, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 102, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de CzS 319.200.000,00 (trezentos e dezenove mi~ 
lhões e duzentos mil cr_uzados). 

Sala de ReuniÕes da ComisSão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - J.orge Kalume. 
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ANEXO AO PARECER N' 769, 
DE !986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 
1986. 

Faço sabt:r que o Senador Federal aprovou, nos ter
mos do artigo 42, incíso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N', DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso, a 

contratar operação de crédito no valor de CzS 
319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões e du
zentos mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. Jll t o Governo do_ Estado de Mato Grosso, 

nos termos do artigo 2"' da Resolução n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 319.200.000,00 
(trezentos e dezenove milhões e duzentos mil cruzados), 
correspondentes a 3.000.000 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, considerado o valor da OTN de CzS 
106.40, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., 
este na qualidade de agente financeirO de água em comu
este na qualidde de agente fLnanceiro do Banco Nacional 
da Habitação - BNH, destinada à FINEST: abasteci
mento de água em comunidades de pequeno porte e à 
REFJNAG/REFINESG: obras de abastecimento de á
gua e sistema de esgoto sanitário em comunidade de mé
dio porte. no Estado, obed~cidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Basil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação final. (P-ausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
21 horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 67, de 1981, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n'?s 591 e 592, de l984, das Comis
sões: 

-De Constituição e Justi~;a, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 

-De Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer
rada a sessão. 

( Le~·anta-se a .sessão às 21 horas e 39 minutos) 

Ata da 160ll- Sessão em 12 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 21 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fãbio Lucena- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto 

Presidência do Sr. Martins Filho 

- Odacir Soares- A1oysio Chaves- Hélio Gueiros
Alexandre Costa -_Américo de Souza- Helvídio Nu
nes- JOão Lobo __:-César Cais- José Uns- Virgílio 
Távora -Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins 
Filho- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Ur-

bano- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilher
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Loudval Ba-ptiSta - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhães: - Alaor Coutinho - Luiz Viana -:
JoàÔ Cilmon- José Jgnácio Ferreira- Nelson Carnet~ 
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ro- Jamil Haddad- Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes
Benedito Ferreira - Gastão MUller- José Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camar
go - Âlvaro Dias - Arno Damiani - Jaison Barreto 
- Ivan Bona to- Carlos Chiarem- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senado.res. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciãmos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão tidos pelo Sr. 

I 9-Secretârio. 

S.ão lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Nl' 286, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 179, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de São 
Paulo. 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
Nl' 287, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 215, de 
!986, pela qual o Senhor Presidente da República solici~ 
ta autoriZação do Senado, para que o Governo do Esta~ 
do do Rio de Janeiro possa contratar operação de crédi
to para os fins que especifica". 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Cãi-Ios Chiarelli - Murilo Badarô. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 67, de 1981, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 591 e 592, de 1984, das 
Comissões: 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 

-De Legislação Social, favorável. 

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

são, 
Encerrada a discussil:o, o projeto ê dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'>' 67, de 1981 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~' t acrescentado ao art. 901 da vigente CõilS-Õ~

Iidação das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único: 

.. Parágrafo único. Salvo qu'ando estiver corren· 
do prazo c_omum, aos procuradores das partes serã 
permitido ter vista dos autos fora do cartório ou se
cretaria." 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n~' 286, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n~> 179, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de São 
Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

Sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de ECáriOn11a 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a 
- mesa o parecer da Comissão de Economia, que será lido 

pelo Sr. \~>-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 770, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem g9 
179, de 1986 (n9 233/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno· do Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 138.788.809,32 (cento e 
trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, 
oitocentos e nove cruzados e trinta e dois centavos). 

Relator: Senador Severo GOmes 

Com a Mensagem n'>' 179/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal, 
pleito do Governo do Estado de São Paulo que objetiva 
contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qua
lidade de gestora d_o Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - F AS, ~ seguinte operação de crédito: 

A- Valor Global: Cr$ 138.788.809,325 (correspon
dente a 2.809.667,52 ORTN, de Cr$ 49.396,88, em ago~
to/85), sendo as operações nos valores a saber: 
I- 466.4I7,90 ORTN; 
ll- 466.417,90 ORTN; 
lil- 466.417,90 ORTN; 
IV -466.417,90 ORTN; 
V- 355.514,10 ORTN; 
VI- 122.063,92 ORTN; e 
V!l- 466.417,90 ORTN; 
B-Prazos: 
1 - de carência: até 3 anos, 
2 - de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
l -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 90% do índice de variação 

das ORTN; 
D - Garantias: fiança do Banco do Estado de São 

Paulo S.A.; 
E- Destinação dos recursos: ampliação da rede bási

ca de saúde dos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, na região de Caieiras, na ária de 
Nossa S~nhora do Ó, na região de Cotia e na área de 
ltaquera-Guaianazes (Operações I, 11, HI, VI e VII, res
pectivamente); implantação de hospital geral (operação 
IV); aquisição de equipamentos, ampliação e reforma de 
hospital (operação V), 

O Conselho Monetário Nacional Pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do B-rasil que analisando as finanças esta
duais, constatou que o endividamento do Estado, após a 
operação pretendida, permanecerá contido nos limites fi~ 
xados pelo artigo 29 da Resolução n'>' 62{75, parcialmen
te modificado pelo artigo l'>' da Resolução nl' 93/76 e 
pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Federal. 

- A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viávelftécnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Asssim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos ~rmos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 103, DE I986 

Autoriza o Go,·emo do Estado de São Paulo a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
138.788.809,32 (cento e trinta e oito millões, setecen
tos e oitenta e cinco mil, oitocentos e nove cruzados e 
trinta e dois centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. i"' É o Governo do Estado de São Paulo, nos 

termos do artigo 21' da Resolução n~" 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede· 
ral, autorizado a contratar operação de crêdito no valor 
de Cz$ 138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, sete~ 
centos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruzados e 
trinta e dois centavos), correspondente a 2.809,667,52 
ORTN de CzS 49.396,88, vigente em agosto/85, junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio Social - FAS, destinado à am
pl!aç~~ da r.ede.báSi~a de saúde nos municípios de Mauá, 
Rt?e.trao PJres e R10 Grande da Serra, na região de 
Ca1:1ras, n~ área de Nossa Senhora do ú, na região de 
Cotta e na area de Itaquera-Guaianazes (Operações I II 
III, VI e VII, respectivamente); implantação de hos~itai 
ge:alJOperação IV); aquisição de equipamentos, amR 
phaçao e reforma de hospital (Operação V), obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. ' 

Art. 29 Esta·r·êsolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -Álvaro 
Dias, Presidente em exercício.- Severo Gomes, Relator. 
- Carlos Lyra - Lenoir Vargas- Albano Franco- Jo
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nl' 103, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito no valor de CZS 138.788.809,32, para os fins que 
especifica, dependendo do parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, 

O SR. OCf Á VIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissã.o de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 179/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar emprêstimo no valor de CZS 
138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e 
oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruzados e trinta e 
dois centavos), destinado a financiar a ampliação da rede 
básica de saúde nos Municípios de Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra, na região de Caieiras, na área de 
Nossa Senhora do Ó, na região de Cotia, e ilit. área de 
Itaquera - Guaianazes (operações I, II, III, VI e VII, 
respectivamente) implantação de Hospital-Geral (Ope-

·-ração IV); aquis_ição de equipamentos, ampliação e re
forma de hospital (operação V). 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2'>' da Resolução nl' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 21' da Resolução n'>' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
que tem como gestor a Caixa Econômica Federal. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida· 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discusR 
são do projeto, em turno único. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou 
encerrar a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Martins Fil_ho) -_Sobre a me

sa, o parecer da Comissão de Redaçã.o, que serã lido pelo 
S'r. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 77I, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 103, de 
19~6. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
A Comissão apresenta a redação fin<J.l do Projeto de 

Resolução n9 103, de 1986, que autoriza o_ Go_verno do 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no 
valor global de CzS 138.788.809,32 (cento e trinta e oito 
milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove 
cruzados e trinta e dois centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N• 771, DE 1986 

Reda~ào final do Projeto Resolução n~ 103, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, [nciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Go,·erno do Estado de São Paulo a con~ 
tratar operação de crédito no valor de CzS 
138.788.809,32 (cento e trinta c oito milhões, setecen
tos e oitenta e oito mil, oitocentos c nove cruzados e 
trinta e dois centavos). 

O Seiládo Federal resolve: 

Art. 19 1:. o Governo do EstadQ de São Paulo, nos 
termos do art. 29 da Resolução J1'l 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cd 138~78S.809,32 (cento e 
trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oito
centos e nove ~adas e t'rinta e dois centavos), corres
pondente a 2.809.667,52 Obrigações Reajustáveis do Te
souto Nacional- ORTN, considerado o valor nominal 
da ORTN de Cr$49.396,88, vigente êm agosto de 19"S5, 
junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo çie Apoio ao Deserivolvimento Social 
- FAS, destinado à ampliação da rede básica de saúde 
nos MunicípiOs de Mauâ, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra, na região de Caieiras, na áfeaae Nossa Senha· 
ra do Ó, na região de Cotia e na ârea de Uaquera
Guaianazes (Operações I, II, III, VI e VII, respectiva
ment~); implantação de Hospital Geral (Operação IV); 
aquisição de equipamentos, ampliação e reforma de hos
pital (Operação V), obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Fillio)- Em discus
são a redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 287, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n"' 215, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foí despachada às Comissões d,c Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Álvaro Dias o_ parecer da 
Comissã-o de Economia. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para emitir 
p~recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Agosto de 1986 

Com a Mensagem n'~' 215/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que ob
jetiva realizar uma emissão de títulos destinada ao giro 
de sua dívida consolidada interna, com as seguintes con
dições: 

a) ca~act~~lstiCas_dos_tltulos: 

-S(RIE-I-PRAZõ--I-----J--~-R--õ--S~--~---~------------~-------------

1 1--------------------------1 I I I -T A X A I PERIODICIDADE. I MODALIDADE IMUMERAr;iiO OOS 
-------1--------~----------1-DE-~OG~~EUIO. 1---~~----,~-lCEallS!COn~s 

I I I lnominõ\tiva- I 
l I I IE"ndo~sávcl I 

C IS or.nos I 137.: .<~.-"· f scNc-<ilnt1 !CNE> E' ao 101~.797 
I I I !por-l;-~dor <P>Icr,o.c-co _______ l ________ l __________ l _____________ L __________ __l __________ _ 

:CõLõCõCBES::::l~E;CI~EHiDS::!GU;~IlõODÊS:õ~:õiR~ 
JUL/B6 I 02-07-91 ( 1.400.000 
AG~/86 I 02.08.91 I 1.400.000 
SET/86 I 02.09-91 I 1-400.000 
OUT/86 I 02.10.91 I 1.400.000 
NOV/86 I 02.11.91 I 1.400.000 

-~-OEZL86 ______ l ___ ~2-~2-2i--l-----1~~0~-000.~---
_____ I._O_Ló_L __ D_,t:: __ 0_!_2_J_l _____ g_~~0-!2!CJ!à ______ _ 

c) !:o~ma._de:_colocac:ão: atr:av!Es de ofertas ?•.ibl icas. 
nos termos da R~sol•Jçiío n'!' 
SóS,dc 20.09.79, deste Banco 
Central: 

d) autocL~acão_l~~lslatl~a~ o~crcto-lcl n~ 22. de 

O Presidente do Conselho MoneÍário_. Nacional 
pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, nos ter
mos -.!o parecer do Banco Central do Brasil, por entender 
que a assunçào de tal compromisso não deverá acarretar 
àquele Estado maiores pressões na execução orçamen
tária dos seus presentes exercícios. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa-
gem, no§_ termoS do seguinfe: _ 

PROJETO DE RESOLlJÇÃO 
N• 104, DE 1986 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
C.z$ 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e três mi
lhões, setecentos e sessenta mil cruzados) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Art. 19 ~ o Estado do Rio de Janeiro autorizado a 
elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no 
item III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, com 
as alterações introduzidas pelo art. 19 da Resolução n9 
93, _?e ll·I0-76, e pela Resolução n'~' 64, de 28-6-85, todas 
do Senado Federal, a fim de que possa emitir títulos de 
sua responsabilidade, no montante de Cz$ 
893.760.000,00 (oitocentos e noventa e três milhões, sete
centos e sessenta mil cruzados), destinado ao giro de sua 
dívida consolidada interna mobiliâria, vencível no pre
sente exercício, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n'~' 104/86, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito no valor.de CzS 893.760.000",-oo (oitoCentos ena
venta e três milhões, setecentos e sesseJ?ta mil cruzados), 
para os fins que especifica, dependendo de parecer da 
Comissão de Constituição e JustiÇa. · -

Solicito ao nobre Senador Nivaldo _Machado o pare- : 
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

15 •. 03.75. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
proferir parecer.) - Sr:--.Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Ec.onomia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n9 215/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a realizar uma emissão de títulos no valor de Cz$ 
893.750.000,00 (oitocentos e noventa e três milhões, sete
centos e sessenta mil cruzados), destinada ao giro de sua 
dívida mobiliãria. 

O pedido foi formulado nos termos da legislação vi
gente e o processado encontra-se instruído com todos os 
documentos que imobilizam a Casa a conhecer perfeita
mente a operação em tela. 

Assim, verifica·se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Constituição e Just.iça conclui pela cons
titucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

-O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. l\"-Secretãrio. 
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b lido o seguinte 

PARECER 
N• 772, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolu~o n'i' I 04, de 
1986. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

A Comissão apresentã a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 104, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente- Nlvaldo Machado, Rela
tor - OctáYio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N9 772. 
DE !986 

Redaçio final do Projêto de Resolução n9 104, de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, incisõ VI, da ConstitUição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No • DE 1986 

Autoriza o Governo do-Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cz$ 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e 
três milhões, setecentos e sessenta mil cruzados) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' t o Governo do Estado do Rio ·de Janeiro 

autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros es
tabelecidos nos incisos I e III do artigo 2~> da Ri::so1ução 
nl' 62, de 28 de _outubro de 1975, modificada pela de nl' 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, 
a fim de que possa realizar operação de crédito no valor 
de CzS 893.760.000,00 (oitocentos e noventa e três mi
lhões, setecentos e sessenta mil cruzados), destinada ao 
giro de sua dív"ida consolidada interna mobiliária, vencí
vel no presente exercício, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Cenrral do Brasil no respectivo proces

·SO. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação final. 

Se nenhum dos Srs. SenadOres deseja fazer uso da pa
lavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane: 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, cQnvocando 
os Srs. Senadores para uma extraodinária a realizar-se 
amanhã, às lO horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em. segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n• 166, de 1984, de autoria do Senador 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional 
de Trânsito), tendo 

PARECER, sob n<:> 538, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, peta constitucionali
dade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 50 minutos.) 

RATIFICAÇÃO 

Ata da 145• Sessão, realizada em 4-8-86 

(Publicada no DCN (Seção tl) de 5-8-86) 

No Projeto de Lei n9 174, de 1986-DF, que acompa
nha a Mensagem Presidencial n~' 218, de 1986 (n~> 298/86, 
na origem). 

Na pâgina n9 2546, t !-coluna, na numeração do proje
to, onde se lê: 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• ,DE l986-DF 

lst;.+x 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No !74. DE 1986-DF 

ATO DO PRESIDENTE 
No 90, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, iri-= 
civo IV, do Regimento Interno e do acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissâ.o Diretora nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendO em 
vista o que consla do processo n9 008333 86 6, Resolve 
aposentar, por invalidez, Darcy Alves de Oliveira, Agen
te de Segurança Legislativa, Classe. "D", referência NM-
33, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos tem
pos dos artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea ub", 
da Constituição da Repúj:llica Federativa do Brasil; Com~ 
binados com os artigos 428, iricíso III,-§ 29, 429, incíso 
III, e 414, § 49, da Resolução SF n~> 58, de 1971;e arilgos 
29, parágrafo Unico, e 3~> da Resolução SF nl' 358, de 
1983, e artigo 3~> da Resolução SF n~' 13, de 1985, e artigo 
1~>, da Lei n~> 1.050, de 1950, com proventos integrais e a 
gra_tificaÇãci adiCional por t"empo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 12 de agosto de 1986.- Senador Jo~ 
sé Fragelli, Presidente do Senado Federal. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N'õ> 91, DE 1986 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n11 

2, de 1973, e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução nl' 
130, de 1980. 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Roberto Selva Sam
paio, para o emprego de Assessor Têcnico, com o salário 
mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a 
partir de 5 de junho de 1986, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Cid Sampaio. -

Senado Federal, 12 de agosto de 1986. -Senador Jo
sé Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N9 92, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso Qas atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, in
ciso_ iV; do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi Qutorgada pelo Ato n9 
2. de 1973, e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à Vista do disposto na Resolução n9 
130. de 1980. 

Resolve autorizar a contração, sob o regime jurfdicO 
da C"oi:tsolidação das Leis do Trabalho e dO FUndo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Emir Simão Sader, 
para o emprego de Assessor Têcnico, com o salário men
sal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir 
de 15 de julho de 1986, com lotação e exercfcio no Gabi
nete do Senador Severo G"olnes. 

Senado Federal, em 12 de agosto de 1986. Senador J o
sé Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

PORTARIA 
No 324, DE 1986 

O Pfimeiro Secritário do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições_ regimentais e tendo em vista as razões 
expostas pelo Presidente da Comissão de Inquêrito Ad
ministrativo instituída pela Portaria n~' 214, de 1986, des
ta Primeira Secretaria, 

Resolve prorrogar, por 30 dias, o prazo para a conclu
são do referido inquérito, de acordo com o disposto no§ 
69 do artigo 482 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal. 

Senado Federal, 16 de julho de 1986.- Senador Ene
~as Faria, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 
N~' 325, DE 1986 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições regimentais ! tendo em vista as razões 
expostas pelo Presidente da Comissão de Inquérito Ad
ministrativo instituída pela Portaria n~' 215, de 1986, des
ta Primeira Secretf!l'ia, 

ReSOlVe· prOrrogar, por 3Ó dias, o prazo Para a condu. 
são do referido inquérito, de acordo com o disposto no§ 
6~> do artigo 482 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal. 

Senado Federal, 16 de julho de 1986.- Senador Ene
'as Faria, Primeiro-Secretário. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 161' SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Requerimentos 

- N~' 288(86; de Urgência para a Mensagem n"' 
264, de 1986, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública solicita autorização do Senado, para que a 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo (MG), pos
sa contratar operação de crédito para os fins que es
pecifica. 

- N., 289f86, de urgência para a Mensàgem n"' 
265, de 1986, pela qual o Senhor Presidentê da Re
pública solicita autorização do Senado, para que a 
Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG), possa 
contratar operação de crédito para os fins que especi
flca. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado nY 166/84, que acrescen
ta dispositivo à Lei nl' 5.108, de 21 de setembro de. 
1966 (Código Nacional de Trânsito). Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. -

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n~' 264/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nl' 288/86, lido no Ex
pediente da presente sess_ão. A_l:Jrovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n'i' 105/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

--::- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
105/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

- Mensagem n~' 265/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nl' 289/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~' 106/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redaçào. 

- Redação final do Projeto de Reso1uçãõ -n~' 
106/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul-
gação. ~ __ 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

-ConvocaÇão de sessão extraordinária a reã.IiZiir
sc hoje, às 11 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

SUMÁRIO 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 162• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Requerimentos 

- N~' 290/86, de urgência para a Mensagem nl' 
138/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Centralina (MG). 

-- N~' 291/86, de urgência para a Mensagem n~' 
261/86, relativa a.pleito da Prefeitura Municipal de 
São Sebastião do Paraíso (MG). 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~' 74/81, que intro
duz alteração na ConsolidaÇ"d.o das Leis do Trabalho. 
Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n"' 138/86 (n~' 182/86, na origem), 
e:m regime de urgência, nos termos do Requeri menta 
n~' 290/86, lido no Expediente da presente sessão. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n~' 
107/86, após pareceres das comissões competentes. À 
Comissão de Redação. 

- Redaçãa final do Projeto de Resolução n~' 
107/86, em regime de urgência. Apro,·ada. À promul
gação. 

-Mensagem n11 261/86 (n"' 395i86, na Orige-m), 
em regime de urgência, nos termos do Requerimento 
n9 291/86, lido no Expediente_ da presente sessão. 
Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n~' 
108/86, após pareceres das comissões competentes. A 
Comissão de Redação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n~' 

108/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 
2.3.2-~ Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR GASTÃO MIJLLER- Falecimento 
do .Sr. Joaquim Marcelo Profeta da Cruz. 

2.3.3 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 12 horas e 10 minutos, com Ordem _do :pia 
que designa. 

2.4 .:.._ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 163• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

3.1 -ABERTURA 

3.2 -EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimentos 

- N~' 292/86, de urgêncía para a Mensagem n~' 
142/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Wanderlândia - GO. 

~ N9 293/86, de urgência para a Mensagem n9 · 
151/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Posse- GO. 

3.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n~' 3/83. que acrescen
ta dispositivo à Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que institui o FGTS. Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Diá 

-Mensagem n~> 142/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 292/&6, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução nl' 109/86, após pareceres das comissões com
petentes. Á Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
109/86, em regíine de urgência. Aprovada. Â promul" 
gaçào. 

-Mensagem nQ 151/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento_n~' 293/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 110/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
110/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

3.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR C ESA R CALS- Nece:;:sidade da rea
daptação de servidores públicos de nível m~dio que 
tenham concluído curso superior. 

SENADOR JOÃ(! CALMON - Preocupações 
dos capixabas qUanto ao desemprego, apontado em 
recente pesquisa do IBOPE. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS. 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANT AS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adiunto 

3.3.3 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinâria a realizar
se hoje, às 12 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 164• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

4.1- ABERTURA 

4.2- EXPEDIENTE 

4.2.1 -Requerimentos 

- N9 294/86, de urgência para a Mensagem n9 
150/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Posse- GO: 

- N9 295/86, de urgência para a Mensagem n9 
152/86, i-elativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
lnhumas - GO. 

4.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 3lf85, que estabe
lece normas para vôo por instrumentos e dá outras 
e_rovidências. Aprovado, em 2<:> turno, com emendas. 
A Comissão de Redação. 

4.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n9 150/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n'i' 294/86, lido no Ex
pediente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' 111/86, após pareceres das comissões com
petentes. _À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de· Resolução n'i' 
111/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem n<:> 152/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n<:> 295/86, lído no Ex
pediente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' 112/86, após pareceres das comissões com
petentes~ Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'i' 
112/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

4.3.2 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 12 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 

5-ATA DA 165• SESSÃO, EM l3 DE AGOS
TO DE 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade do Mesá do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso' Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

5.1-ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1 - Requerimentos -

- N9 295/86, de urgência para a Mensagem n'i' 
159/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Araguaçu - GO. 

- N9 297/86, de urgência para o Ofício S/15, de 
1986, relativo a pleito do Governo do Estado de 
Goiás. 

5.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei ~o Senado n'i' 214/84, que acres
centa dispositivo ao Decreto-lei n'i' 7.661, de 21 de ju
nho de 1945 (Lei de FaJências), com vístas a criar a fi
gura do síndico ou depositário para o período ime
diatamente posterior ao pedido, antes que ocorra a 
s.entença de concessão. Aprovado. Ã Co_missão de 
Redação. 

5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Mensagem n<:> I 59/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'i' 296/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 113/86, após pareceres das 
comissões competentes. Ã ComissãO--de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'i' 
113/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-Ofício S/15, de 1986, em regime de urgência, 
nos terrilos do Requerimento n'i' 297/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n'i' 114/86, após pareceres das 
comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do PrQjeto de Resolução n'i' 
114/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

5.3.2- Comunicação da Presidência. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 13 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

5.4- ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 166• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

6.1-ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 

6.2.1 -RequerimentO 

- N'i' 298/86, de urgência para a Mensagem n<:> 
242, de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

6.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 33/86, que acres
centa § 39 ao artigo 17 do Decreto-lei n<~ 5, de 4 de 
abril de 1966, e dá outras providências. Aprovado em 
primeiro turno. 

6.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n'i' 242/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'i' 298/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 115/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'i' 
115/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

6.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

6.4- ENCERRAMENTO 

7- ATA DA 167• SESSÃO, EM 13 DE AGOS-
TO DE 1986 

7.1- ABERTURA 

7.2- EXPEDIENTE 

7.2.1- Leifura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 184/86, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que isenta do Im
posto de Renda os adicionais de insalubridade e peri
culosidade previstos na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

- PrÕjeto de Lei do Senado n<:> 185/86, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que extingue o concur
so vestibular. 

7 .2.2 - Requerimentos 

- N'i' 299/86, de urgência para a Mensagem n9 
t86f86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Janduís- RN. 

- N'i' 300/86, de urgência para a Mensagem nt 
190/86, relativa a pleito da Pr"efeitura Munidpal de 
Presidente Outra - MA. 

7 .2.3 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento da Mensagem n'i' 282/86 (n'i' 
413/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, solicita autorização para que a Prr:feitura 
Municipal de Alvarenga - MG, Possa contratai
operação de crédito, para os fins que especifica. 
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7 .2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR LUIZ VIANA - Denúncia de apli
cação de vultosos recursos públicos na campanha do 
candidato oficial ao Governo da Bahia. 

SENADOR ALOYSIO CHAVES-Necessidade 
do prosseguimento da obra de construção da 2• etapa 
da usina hidrelétrica de Tucuruí. 

SENADOR PASSOS-PORTO- Artígo do jorna
lista Carlos Heitor Coni, tecendo encômios à vida 
pública ao Senador Nelson Carneiro. 

SENADOR JORGE KALUME-Projeto de lei 
encaminhado hoje à Mesa por S. Ex•, extinguindo o 
concurso vestibular. 

13- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n<? 266/86, solicitando, nos ter
mos do art. 38 da Constituição, com-bifiado· com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fa;zendo, Dílson Funaro, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei n9 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

7.3.1- Pronunciamentos 

SENADOR OCTÁVIO CÃRDOSO, como 
Líder- Solicitando a compreensão dos Srs. Senado
res quanto as matérias a serem aprovadas pelo Sena
do, no presente esforço concentrado. 

SENADOR MARTINS FILHO - Observãções 
sobre tópico_s do discurso do orador que o precedeu 
na tribuna. 

SENADOR JAMIL HADDAD, como Uder -
Considerações sobre o pronunciamento feito ante
riormente pelo Sr. Martins Filho. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em 
favor da aprovação de projeto de lei, em tramitação 
no Senado, que proíbe a pesca da baleia nas costas 
brasileira. 

7.3.2- Ordem do Dia (continuação) 

- Projeto de Resolução n9 62/86, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a contratar 
_Ç>~ração de CJftdito no valor de Cz$ 331.865,03 
(trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e 
cinco 'cruzados e trêS centavcis). Discussão encerl-ada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~> 63/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araranguâ (SC) a contratar 
empréstimo no valor de CzS 629.758,86 (seis"centos e· 
vinte e nove mil, setecentos e cinqUenta e oito cruza
dos e oitenta e seis centavos). Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~" 67/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus (R.N) a contratar 
empréstimo no valor de CzS 452.749,57 (quatrocen
tos e cinqüenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
nove cruzados e cinqUenta e sete centavos). Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

7.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JOSE IGNÂCIO FERREIRA 
Solidarizando-se com o pronunciamento do Sr. Pas
sos Pôrto, feito na presente sessão, enaltecendo a fi
gura do Senador Nelson Carneiro. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindi
cação do Sindicato dos Odontologistas do Estado do 
Rio de Janeiro, no tocante a redução da jorriada de 
trabalho dos dentistas, servidores daquele Estado. 

SENADOR GASTÀO MDLLER- Carta dirigida 
por S. Ex~ ao Presidente da FUNAI, solicitando are
vogação de medida daquele órgão, que impede o 

trânsito de fazendeiros em estrada construída em re
serva indígena no Município de Cáceres- MT. 

SENADOR JAISON BARRETO -Apelo da 
Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Ad
ventista do Sétímo Dia, no sentido da dilatação do 
horârio de votação no próximo pleito de 15 de no
vembro. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Notícias 
veiculadas na Imprensa de uma possível desativação 
da CEPLAC. 

SENADOR ODACJR SOARES- Irregularidades 
que estariam ocorrendo no Banco do Estado de Ron
dônia S(A. 

7.3.4- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às t 7 horas, com Ordem do Dia que designa. 

7.4- ENCERRAMENTO 

8- ATA DA 168• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

8.1- ABERTURA 

8.2- EXPEDIENTE 

8.2.1 -Requerimentos 

. - N~> 301/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e 
outros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem nl' 
186/86 (n9 241/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que a Prefeitura Muni
cipal de Janduís (RN) seja autorizada a contratar 
operação de crédito. 

- N9 302/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e 
outros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem nl' 
190/86 (n~" 245/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que a Prefeitura Munid
pal de Presidente Outra (MA) seja autorizada a con
tratar operação de crédito. 

- N9 303/86, de autoria dos Srs. Jamil Haddad e 
Alaor Coutinho, de convocação do Sr. Ministro 
Dante de Oliveira, a fim de q_ue preste inforf!!aÇÕCES 
sobre os critérios de desapropriação e implantação 
da reforma agrária. 

- N~> 304/86, de autoria dos Srs. Jamil Haddad e 
Alaor Coutinho, de convocação do Sr. Ministro João 
Sayad, a fim de que preste informações sobre os cri
térios para aplicação dos recursos alocados para a 
execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento. 

8.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento da complementação da documen
tação necessária à tramítação do Ofício S-11 /86, pelo 
qual o Sr. Governador do Estado de. Mato GrossO do 
Sul, solicita autorização do Senado para qUe ã-quele 
Estado possa realizar operação de empréstimo exter
no. 

8.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~" 221/85, que dispõe 
sobre, isenção do Imposto Territorial Rural para pro
priedades até 300 hectares, na Amazônia Legal, e dã 
outras providências, Aprovado, em 11' turno. 

8.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n9 186/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~" 301/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 116/86, após parecereS dãs 
conl.issõs técnicas. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Proejto de Resolução nl' 
116/86, em regime de urgência. AproVada. Â promul
gação. 
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-Mensagem n9 190/86, enl. regime de urgência 
.nos termos do Requerimento n9 302/86, lido no Ex
pediente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto 
de Resolução nl' 117/86, após pareceres das comis
sões competentes. Â Comissão de Redaçãci. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
l I 7/86, em regime de ui.-gência. Aprovad·a. Ã promul
gação. 

8.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinâ.ria a realizar
se hoje, às 17 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

8.4- ENCERRAMENTO 

9- ATA DA !69' SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

9.1- ABERTURA 

9.2- EXPEDIENTE 

9.2.1- Requerimentos 

- N~> 305/86, de urgência para a Mensagem n9 
146/86, (n9 190/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, submete à :iprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Lajes (SC) a contratar ope
ração de crédito no.valor de Cz$ 264.757,16. 

- N9 30.6./&6, .de urgência para a Mensagem nl' 
193/86, (n~> 248/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
17.083.385,00. 

9.3-0RDEM DO DIA 

- Proejto de Lei do Senado n9 63/85, que isenta 
do Imposto sobre Produtos Industrializados o mate
rial fotográfico nacional. Aprovado em primeiro tur
no. 

9.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n9 146/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 305/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução nl' 118/86, após pareceres das 
comissões competentes. Â Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução -n,9 
118/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Mensagem n• 193/86, em regime de urgência, 
nos termos do. Requerimento ti9 306/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 119/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~> 
119/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação, 

9.3.2...,..,.... Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

9.4- ENCERRAMENTO 

10- ATA DA. 170• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

lO. I- ABERTURA 

10.2- EXPEDIENTE 

10.2.1 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado r. 0 186/86, de autoria 
do Sr. Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a 
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transformação da SUNAB em Superintendência Na
cional do Abastecimento e Defesa do Consumidor; 
cria a Procuradoria Geral do Consumidor, as Procu
radorias Regionais do Consumidor e dã outras provi
dências. 

10.2.2- Comunicações da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n~'s 283 a 291/86 
(nl's 414 ·a 418/86 e 420 a 423/86, na origem), pelas 
quais o Senhor Presidente da República, solicita ·au
torização para que o Governo do_ Estado da Paraíba 
e as Prefeituras Municipais de Dourados, Costa Rica 
e Angélica- MS, Cotia e Vargem Grande do Sul
SP e Teófilo Otoni ~ MG,_ possam contratar ope
rações de crédito, para os fins que espeCificam. 

- Recebimento da complementação da documen
tação necessá_ria, à tramitação do· Ofício n9 S/13, de 
1986. 

10.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 224/82, que autori
za o Poder Executivo a instalar os cursos superiores 
que menciona, no Município de Cruzeiro do Sul, Es
tado do Acre, e dá outras providências. Aprovado, 
em primeiro turno. 

- Parecer da Comissão de Rdações Exteriores 
sobre a Mensagem n~ 157/86 (n~> 206(86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha da Sr. Tvan VeUo
so da Silveira Batalha, Embaixador do Brasil junto à 
República Ãrabe do Egito, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador d_a Br.asiljunto a 
República Democrátíca do Sudão. _Apreciado em ses
são secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exterior~s 
sobre a Mensagem n9 214/86 (n~> 292(86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Al
berto Pereira Pinto, Embaixador do Brasil junto à 
Federação da Malásia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil em Brunei. 
Apreciado ~m sessão secreta_. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem nl' 255/86 (nli 377/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente: da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr, Fr;;~.ncisco 
de Assis Grieco, Embaixador do Brasi_ijunto ao Rei
no dos Países Baixos, para, cumulativamente, exercer 
a funÇão de Embaixador do Brasil junto à República 
da Irlanda. Apreciado ern sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem nl' 256/86 (n9 380/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado _a escolha do Sr. Italo Zap
pa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de Cuba. Apreciado em ses
são secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n9 257(86 (n~> 381/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República sübmete 
à _deliberação do Senado a escolha do Sr. Victor José 
Silveira, Ministro de Primeira Classe~ da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Turquia. Apreciado em 
sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações_ Exteriores 
sobre a Mensagem n_l' 259/86 (n9 390/86, na origein), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo da 
COsia Franco, Ministro de Primeira Classe,_da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Repóblica Popular da China. 
Apreciado em sesão secreta. 

- Parecer da Comissão dé Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n9 270/86 (n'~ 401/86, na origem), 

pela qual o Senhor Presidente da Repú.blica submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Orlando 
Soares Carbonar, Ministro de Ptimeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à Repóblica do Paraguai. 
Apreciado em sessão secreta. 

10.3.1- Discurso após a Ordem d.,o Dia 

SENADOR ODACIR SOARES- Posicionamen
to da Assembléia Legislativa de Rondônia contrária 
às proposições do Governador Ângelo Angelin por· 

. amp1iar o endividamento do Estado. 

10.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 19 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

10.4- ENCERRAMENTO 

11- ATA DA 171• SESSÃO, EM 13 DE AGOS-
TO DE 1986 

11.1- ABERTURA 

11.2- EXPEDIENTE 

I 1.2.1 - Leitura de projeto 

--Projeto de Resolução n~ 120/86, que altera a 
Resolução _n~ 358/8.3. 

11.2.2 - Requerimentos 

- N~ 307/86, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n~> 21/86 (n' 6.696/85, na Casa de origem), 
que cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho .da 13~ 
Região, a que se refere a Lei n_Q 7.324, de 18 de junho 
de 1985, e dá outras providências. 

- N9 308/86, de urgência para a Mensagem n~' 
225/86, relatíva a pleito do Governo do Estado da 
Paraíba. 

11.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 J0/83, que dispõe 
sobre o direito do_assinante à transferência do telefo
ne nos lugares onde o serviço é explorado por mais de 
uma empresa, nas condições que especifica. Aprova
do, em li' turno. 

U.3.1 -1\:latérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 2lf86, em regime 
de urgência nos tennos do Requerimento n9 307/86, 
lido no Expediente. Aprovado, em i Q turno, após pa~ 
receres das comissões competentes. 

-Mensagem nQ 225/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento nl' 308/86, lido no Ex
pediente, Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução nl' 121/86, apôs pareceres das <:omissões com
p-etentes. Á Comissão de Redação. 

- Re.dação final do Projeto de Resolução n~ 
121/86, em regime de urgência. Aprovada. À pro
mulgação. 

11.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 20 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

11.4- ENCERRAMENTO 

12-ATA DA 172• SESSÃO, EM 13DEAGOS
'r0 DE 1986 

12.1- ABERTURA 

12.2- EXPEDIENTE 

12.2.1- Requerimentos 

- N~> 309/86, de urgência para a Mensagem n~' 

162/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Loreto (MA). 
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- N9 310/86, de urgência para a Mensagem n"' 
_23~/~6. relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
-Piedade (SP). 

12.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n"'s 292 a 296, de 
1986 (n"'s 419 e 424 a 427/86, na origem), pelas quais 
o S'enhor Presidente da República, solicita autori
zação para que as Prefeituras Municipais d~ Marti
nópolis (SP), Dourados (MS) e Campina Grande 
(PB) possam contratar operações de crédito, para os 
fins que especifica. 

12.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 42/85, que isenta 
do recolhimento do I PI a aquisição de veiculo de 
fabricação naclonal por portadores de deficiência 
física. Aprovado em primeíro turno após usar da pa
lavra o Sr. Nelson Carneiro. 

12.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Mensagem n9 162/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~> 309/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado~ nos termos do 
Projeto de Resolução n~> 122/86, após pareceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
122/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação_ 

~ Mensagem n9 234/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~> 310/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n'~ 123/86, após pareCeres das 
comissões competentes. 

- Redação fmal do Projeto de Resolução n~> 

123/86, em regime de urgência. Aprovada. Â promul
gação. 

12.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 20 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

12.4- ENCERRAMENTO 

13 -ATA DA 173•SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO DE 1986 

13.1- ABERTURA 

13.2- EXPEDIENTE 

13.2.1 - Requerimentos 

- N9 311/86, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 44/86 (nl' 7.508/86, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministêrio 
da J ustíça o crédito especial até o limite de CzS 
47.558.000,00, para o fim que especifica. 

- N9 312/86, de urgência para a Mensagem n'~ 
277/86, relativa a pleito do Governo do Estado do 
Pa.rã, 

13.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n'~ 59/83, que altera a 
Lei n'~ 1.950, de 14dejulho de 1982, que isenta do Im
posto de Renda os ganhos auferidos por pessoas físi~ 
cas em operações com imóveis, estimula a capitali
zação das pessoas jurídicas, e dã outras providências. 
Aprovado em [9 turno. 

13.3.1 -Matérias apreCiadas após a Ordem do Oia 

- Projeto de Lei da Câmara n9 44/86, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~> 311/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
missão competente. À sanção. 
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-Mensagem n~ 277/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 312/86, lido no Ex
pediente. Apro't'ada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 124/86, lipós pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resoluçã.o n"' 
124/86, em regime de urgência. Aprovada. -Â -promul
gação. 

13.3.2- Comunicatiio da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia que designa. 

13.4- ENCERRAMENTO 

14- ATA DA 174• SESSÃO, EM 13 DE AGOS· 
TO OE !986 

14.1- ABERTURA 

14.2- EXPEDIENTE 

14.2.1 - Requerimentos 

- N" 313/86, de urgência para a Mensagem n"' 
260/86, pela qual o Setlhor Presidente da República, 
submete à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Contagem - MG. a contratar operação de áédito 
no valor em cruzados correspondente a 47.038,19 Or
bigações do Tesouro Nacional. 

- NY 314/86, de urgência para a Mensagem n~ 
269/86, pela qual o Senhor Presidente da República, 
submete à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizado o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 418.680,48 Obri
gações do Tesouro Nacional. 

14.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado nll 60/82, que acres
centa artigo ao Decreto-lei nY l.923, de 20 de janeiro 
de 1982, que modifica a legis.Iação que dispõe sobre o 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
AprOl'ado em i" turno. 

14.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Mensagem n11 260/86, em regime de urgêilCiã 
nos termos do Requerimento nv 313/86,1ido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
luç1ío n11 125/86, <!pós pareceres das comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
125/86, em regime de urgência. Aprovada. À promut
gação. 

-Mensagem n>? 269/86, em regíme de urgência 
nos termos do Requerimento n" 314}86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso-

fução nll 126/86, após -pareceres daS comissões com
petentes. Ã Comissão de Redação. 

~ Redação final do Projeto de Resolução n11 
126/86, em regirrie de urgência. Aprovada. Á promul· 
gação. 

14.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADORA EUNICE MICHILES - Recupe
ração de trecho das BR-320 e 319. 

14.3.3- COmunicação da Presidência 

_ -=- Convocação de sessão extraordinâría a realízar-
se hoje, às 21 horas e 20 mlnutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

14.4- ENCERRAMENTO 

15- ATA OA 175• SESSÃO, EM 13 DE AGOS
TO OE 1986 

15.1 -ABERTURA 

15.2- EXPEDIENTE 

15.2.1 - Requerimentos 

- N<:> 315/86, de urgência para a Mensagem n" 
223/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Monsenhor Gil (PI). 

- N<:> 316/86, de urgência para a Mensagem n" 
263/86. relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes (SP). - -

15.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n11 ni84, que acres
centa dispositivo na Lei n~' 5.197, de 3 de janeiro de 
1967, que dispõe sobre a proteção à fauna. Apro~·ado 
em primeiro turno. 

15.3.1- Matérias llpreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n<;> 223/86, em regime de urgência, 
nos termOs do Requerimento nl' 315/86,lido no Ex
pediente da presente sessão. Apro't'ado, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 127/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
127/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. · 

-Mensagem n9 263/86, em regime de urgênCia, 
nos termos do Requerimento n" 316/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n" 128/86, após pareceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução_ n~' 

128/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul· 
gação. 

15.3.2- Comunicação da Presidência 

Quint!l·feira 14 2701 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~ 
se hoje, às 21 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

15.4- ENCERRAMENTO 

16 -ATA OA 176• SESSÃO, EM 13 OE AGOS-
TO OE 1986 

16.1-ABERTURA 

16.2- EXPEDIENTE 

16.2.1 - Requerimentos 

- N~" 317/86, de urgência para a Mensagem n~' 
275/86. pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do Pará a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 189.754,74 OTN. 

- N~> 318/86, de urgência para Emenda da Câma
ra ao Projeto de Lei do Senado n9 135(86, que fixa o 
número de candidatos que os Partidos Políticos po
derão registrar' naS primeiras eleições para represen
tação à Câmara dos Deputados pelo Distrito Fede
ral. 

16.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~> 83/82, que dispen
sa a realização de vistoria judicial na hipótese que 
menciona. Aprot·ado em J<:> turno. 

16.3.1- Matérias apreciadas ap_ós a Ordem do Dia 

-Mensagem n" 215/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 317/86, lido no Ex
pediente. Apro,·ado, nos termos do Projeto de Reso
lução n" 129/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redaçào. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
129/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-Emenda da Cãmara ao Projeto de Lei do Sena
do n<:> 135/86, em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nl' 318/86, tido no Expediente. Vo
ta~ào adiada, por falta de quorum, após parecer da 
comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. 
Jamil Haddad, Carlos Chiarelli, Alfredo Úlmpos, 
Octávio Cardoso e Jaison Barreto. 

16.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

16.4- ENCERRAMENTO 

17- MESA DIRETORA 

18- LIDERES E VICE-LIOERES DE PARTIDOS 
19- COMPOSIÇÃO OAS COMISSOES PERMA· 

NENTES 

Ata da 16P. Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michites -
Fábio Luc_ena- Claudionor Roriz- Gal vão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 

Presidência dos Srs. José Fragellí 

- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
SouZa- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais-José Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra- LuiZ Cavãlcante- Albano Franco
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 

- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes -Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Mfiller- José Fra
gelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da
miuni- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
relli - Octávio _Cardoso. 



O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
vendo número_regímental, declaro aberta a sess_ão. 

Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO .. 
N• 288, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~> 264, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República soUci
ta autorização do Senadot para que a Prefeitura Munici
pal de Pedro Leopoldo (MG), possa contratar operação 
de crédito para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 289, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 265, de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República solici
ta autorização_do Senado, para que a Prefeitura Munici
pal de Nova Lima (MG), possa contratar operação de 
crédito para -os fin-s que especifica. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 19-86~-- Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 166, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 
5. 108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional 
de Trânsito), tendo 

PARECER, sob n9 538, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridiCídade. 

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

são. 
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto vai à Comissão de Redaç_ão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO Dlõ LEI DO SENADO No 166, DE 1984 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 de se
tembro de 1966 (Códig() Nacional de Trânsito). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 No art. 100 da Lei n9 5.108, de 21 de se
tembro de 1966, renumerado o seu parágrafo único para 
§ 19, é acrescentado o seguinte-§ 29: 

"§ 29 Em qualquer caso, a notificação de multa 
de trânsito não poderá deixar de consignar, com cla
reza, o dispositivo de lei infringido ... " 

Art. 29 Esta lei entrará em vigOr- na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 288(85 de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 264/86, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Pedro Leo
poldo, Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

.Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matéria, que foi despachada às Comissões de 
Economia, ConstituiÇão e Justiça e de Municípios, de
pendendo de parecer da Comissão de Economia. 

Verificando-se a ausência temporária da maioriã de 
seus integrantes, esta Presidência, nos termos do § 1~' do 
art. 90 do Regimento Interno, designa o Senador Ivan 
Bonato, substituto eventual na referida Comissão, para 
proferir o parecer. 

O SR. IVAN 80 NA TO ( PF L- SC. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Com a Mensagem n9 264(86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeiturã Municipal de Pedro Leopoldo 
(MG), que objetiva contratar, junto à Caixa Económica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 84.439, 22 
OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de galerias pluviaiS. 
2.3 Prazo: Carência: atê 03 (três) anos. Amortização: 

10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestral

mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financüunento serã li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e su
cessivas, calculadas pe{o Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986 - CzS 88.526,00 
1987- CzS 354.104,00 
1988 - CzS 354.104,00 
1989- CzS 354.104,00 
1990 - Cz$ 1.239.258,00 
1991 - Cz$ 1.203,847,00 
1992- Cz$ 1.168.438,00 
1993- CzS 1.133,027,00 
1994- Cz$ 1.097,618,00 
1995 - Cz$ 1.062.208,00 
1996- Cz$ 1.026,797,00 
1997- Cz$ 991.387,00 
1998- CzS 955.976,00 
1999- CzS 920.565,00. 
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias- ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 1.261, de 23 

de maio de 1986. 
A Diretoria da Caixa Económica Federal, em reunião 

de 4-7-86, aprovou o financiamento pleiteado, tendo em 
vista os aspectos social e económico-financeiro da ope
ração, bem como a sua viabilidade e enquadramento nas 
normas do F AS. 

AsSim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 105, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopol
do (MG) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 84.439,22 OTNs. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]9 ta Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
(MG), nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93/76, de 
ll de outubro de 1976, alterado pela Resolução n9 
140/85, de 5-12-85, do Senado Federal, autorizada _a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 84.43_9,22 OJ"Ns,junto à Caixa Económi
ca Federal, destinado à implantação_ de galerias pluviais. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

Agosto de 1986 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução de n9 105, de 1986, "que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo em Minas ge
-rais a realizar operação de crêdito no valor, em cruzados, 
cor-respondente a 84.439,22 OTNs, para o fim que espe
ciflca, dependendo de pareceres das Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Municípios". 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que profira o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. H1i:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre. a 
Mensagem n~ 264/86, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
(MG) a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a Cz$ 84.439,22 OTNs, destinado a finan
ciar a implantação de galerias pluviais. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, ai~ 
terado pela Resolução n9 140/85, de 5-12-85, implican~ 
do, por conseguinte, a não observância dos Iimítes fixa
dos no art. 29 da Resolução n9 62/75, tambêm do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o Parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
em-itir parecer. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob 
exame o Projeto de Resolução n9 105, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje~ 
tiva autorizar a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
(MG) a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a CzS 84.439,22 OTNs, destina
da à implantação de galerias pluviais. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
na que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual_con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio .. 
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec-
tos de constitucionalidade, furidicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
daffiento o único mecanismo de que dispõe para ímple~ 
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão o projeto. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de RedaÇão 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

Ê lido a seguinte 



Agosto de 1986 

PARECER 
N• 773, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n<:> OS, de 
1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a Redação final do Projeio d 

Resolução n<:>IOS, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Pedro Leopoldo (MG) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
84.439,22 OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
- Martins Filho Presidente- Jorge Kalume, Relator
José lgnácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
W 773, DE 1986 

Redação Final do Projeto de Resolução q9 105, de 
!986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, ·e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopol
do, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
84.439,22 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' É a PrefeitJ.!.ra Municipal de Pedro Leopol

do, Estado de Minas Gerais, nOs termos do artigo 29 da 
R~olução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela 
Resolução n~' 140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado 
Feçieral, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 84.439,22 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Cãixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fu_ndo de Apoio ao _Desenvolvimento SOcial - FAS. 
destinada à implantação de galerias pluviais, no Munid
pio. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai-à promul

g~ção. 

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- Passa-se ago
ra à apreciação do Requerimento n~' 289/86 de ur8:ência, 
lido no Expediente, para a Mensagem nl' 265, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
Minas Gerais, que será lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

Em votaçã-o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municipios. Verificando
se a ausência temporária da maioria dos integrantes da 
Comissão de Economia, esta Presidência, nos termos do 
Regimento Interno, designa o nobre Senador Jamil Had
dad substituto eventual na referida Comissão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil haddad 
para proferk o pareCer da Comissão de .Economia. 

O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Para emitir pa~ 
recer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 400(86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação. do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

pleito da Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG), que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social, a segi.línte operação de crédito. 

Características da Operação 

l. _Proponente 

1.1 Denominação: Município de Nova Lima - MG 
1.2 Localização (sede): Praça Bernardino de Lima, 80, 

Nova Lima- MG. 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 44.018,97 
OTN. 

22. Objetivo: Implantação de unidades escolares. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três anos. Amortização: 12 

(doze) anos. 
2.4. Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento serã li~ 
berado ein parcC:ias, de a-cordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor serâ 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último Pia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais: 

1986- Cz$ 114.432,00 
1987- Cz$ 274.904,00 
1988- Cz$ 274.904,00 
1989 - CzS 372.479,00 
1990- Cz$ 650.888,00 
1991 - CzS 627.979,00 
1992 - Cz$ 605.072,00 
1993 - Cz$ 582.164,00 
1994- Cz$ 559.254,00 
1995 - Cz$ 536.346,00 
1996- Cz$ 513.437,00 
1997 - Cz$ 490.528,00 
1998- Cz$ 467.619,00 
1999''- C i$ 444.710,00 
2000- Cz$ 421.802,00 
2001 - Cz$ 301.317.00. 

2.7 Garantias: Vinculação de cotas do Fundo de Par
ticípão de~ Municípios - FPM. 

2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal nl' 1.127, de 31 
de dezeri:ibro de 1985. 

O processo não apresenta dados que permitam avaliar 
a Yiabilidade da presente contratação de emprêstimo, em 
relação à. capacidade de endividamento do Município. 
To da via, com base em estudos realizados por seus ór
gãos assessores, a CaiXa Econômica Fedefal 
pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, consi~ 
derando viável a operação sob os aspectos social, 
econôm(co-financeiro e legal. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
-gem, em carãter de excepcion.alídade, nos termos do se~ 
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 106, DE 1986 

Autoriza a_Prefeitura. [\l[unicipal de Nova Lima 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 44.0I8,9I OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ·19 t a Prefeitura Municipal de Nova Lima 
(MG) nos.termqs do art. ~'ii da Resolução nl' 93, de 11 de 
outubro de 1986, do Senado Federal, autorizada a elevar 
·em valor equivalente-:- em··cruzados, a 44.018,91 OTNs o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito de igual valor 
junto à Caixa Económica Fede;ral- CEF, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de unidades es
colares no Município. 

Art. 21'. Esta resolução entra em"vigor na data de sua 
publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

Quínta,feíra 14 2703 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução nl' 106, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Nova lima, Minas Gerais, a reali
zar operação d.e crédito no valor correspondente em cru
zados, a 44.018,91 OTNs, para o fim que especifica, de
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para proferir o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. H.€LIO GUEJROS (PMDB- PA. Para emitir 
o parecer.) - Si'. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 265/86, do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeit.ura Municipal de 
Nova Lima (MG), a cnntratar empréstimo no valor cor~ 
responde, em cruzados, a 44.018,91 OTNs, destinado a 
fina.nciar a implantação de unidades escolares no M u
nicíp.io; 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976, 
com as modificações introduzidas pela Resolução n~' 
140/85, do Senado Federal, implicando a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Reso
lução número 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados serão pro
venientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sa
ciai- FAS. 

Assiin, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as preSCfíÇões legais e regimentais aplicáveis à es- _ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob o 
exame o Projeto de Resolução n~' 106, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do'"Senado Federal, que obje
tiva autorizar a prefeitura Municipal de Nova Lima 
(MG) a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 44.013,91 OTNs, destinada à 
implantação de unidades escolares no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legaL 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamentO favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, jurididdade e técnica legisla
Ova. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo açolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu~ 
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para imple
mentar seus programas de trabalho. 

t o parecer, Sr. Presidente. 

O" SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
19-Secretá.rio. 
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É lido o seguinte 

PARECER 
N• 774, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Rcdacào final do Projeto de Resolução n9 106, de 
1986. 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~_106, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Lima (MG) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente em cruzado~ a 44.0189,97. 
OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Rcu~üões da Comjssão, 13 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presídente - José Ignácio Ferreira, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N• 774. DE 1986 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 106, de 
1986. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

F::1ço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do 3.rtigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No • DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
44.018,91 OTN. 

O Senado Federu_l resolve: 
Art, 19 É a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Es

tudo de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Reso
lução n~' 93, de I L de outubro de 1976, do Senado_ Fede
ral, <.~utorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondent-e~ em cruzados, a 44.018,91 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, junto à Çaixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao DCsenvo]vimeniõ SOcial- FAS, destinada à 
implantação de untd<.~des escolares no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Agosto de 1986 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra:gelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 11 
horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turrÍo, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 74, de 1981, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que introduz: alteração na Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 440 e 441, de 1982, das 
Comissões: 

- de Constituição de Justiç-a, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

- de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esfã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 48 minutos.) 

Ata da 162'~- Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária da 47~ Legislatura 

ÀS 11 HORAS E 50 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Fábio Lucena - Claudionor Roriz- Gal vão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio· Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Queiras - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Siivâ- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio -- Maurtcio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio-- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante -_Alhano Franco___,. 
Lourival Buptist.a - Passos Pôrto - Jptahy Magalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon --Jo
sé Ignócio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
-Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão __ Müller- José Fra
gclli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias- Enéas Faria- Arno Da
miani- Jaison Barreto_- Ivan Bonato- Carlos Chia
relli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimerital, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

(9-Secretário. 

São lídos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N• 290, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 138, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Cen
tralina (MG). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarem. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

REQUERIMENTO 
N• 291, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 261, de 
1986, relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Paraíso (MG). 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarelli. 

o SR. -PRESID-ENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for
ma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se à 

ORDEM DO J)IA 
Dtscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

do Senado n"' 74, de 1981, de autoria do Senador 
HuiTiberto Lucena, que introduz alteração na Con
solidação dis Leis do Trabalho,- tendo 

PARECERES, sob n9s 440 e 441, de 1982, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionali
dade e Jufidicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar frizer uso da pa

lavra, encerro a disCusSão. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à Comissão de Re_dação. 
b o seguinte o' projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 74, DE 1981 

Introduz alteraçào na Consolldaçio das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 899, da Cons_olida_ç_ã_o d.as_Leisdo Tra

balho, mantido o seu caput. passa a vigorar com as se
gàintes alterações: 

''Art. 899 ..•........•.•... _ ...•••...••.•• 
§ J9 Só se admitirá o recurso mediante prévio 

depósito de importância equivalente ao valor da 
condenação e pagamento das custas. 

§ 29 Tratando-se de condenação de valor inde
terminado ou a_ ser apur:Jdo em execução de sen
tença, a importância do depósito corresponderá ao 
que for arbitrado para efeito de custas. 

§ 31' O depósito será feito na conta vinculada 
do empregado relativa ao FGTS, procedendo-se à 
sua abertura se necessário e ordenado o juiz a livre 
disponibil[dade da quantia correspondente, com os 
respectivos rendimentos, em favor da parte vence
dora, tão logo transite em julgado a decisão recorri
da:· 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

ArL 39 Re:vo_gam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 290/86, de ur
gência, Hdo no Expediente, para a Mensagem n9 138/86, 
relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Centralina 
-MG. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o r~uerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da ComisSão de Economia 
que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretârio. 
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É lido o seguinte 

PARECER 
N• 775, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<? 
138, de 1986 {n~ I82/86,1Ul0rigem), do Senhor Prcsi
den'te da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Centralina (MG) a contratar 
operacào de crédito no valor de CzS 614.379,16 (Seis
centos e quatorze mil, trezentos e setenta e nm·e cru
zados e dez esse is centavos). 

Relator: Senador Albano Franco. 

Com a Mensagem n'i' 138/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado FCcterai 
pleito da Prefeitura Municipal cte Centralina (MÚ) que 
objetiva contratar junto à Caixa Econõmica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social_- FAS, a seguinte úperação de 
crédito: 

Características das operações: 

A- Valor global: Cr$ 614.379,163 (correspon
dente a 13.384,61 ORTN, de Cr$ 45.901,~1 em ju
lhof85), sendo as operações nos valores a saber: 

I- Cr$ 486.636.902 (10.60!,67 ORTN); e 
2- Cr$ 127.742.261 (2.782,9<rORTN). 
B- Prazos! 
I- de carência: 3 anos (operação n e 1 ano (o

peração II); 
2-de amortização: 12 arios (operaçãO-I) e 4 

anos (operação H). 
C- Encargos: 
I- juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 80% do índiée de va-

riação das OR TN. --
D- Garantias: vinculação das quotas de Fundo 

de ParticipaçãO dOs Municípios - FPM. 
E- Destinação dos recursos: implantação de ga

lerias pluviaiS e-Sistemas de drenagem (operação I) e 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo (ope
ração II). 

O Conselho Mõne"tário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento d'4- pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que o endividamento da Prefeitura, 
após a operação, permanecerâ contido nos limites fixa
dos pelo art. 2» da R~olução n' 62/75, parcialmente mo
dificado pelo art. }9 da Resolução n9 93/76 e pela Reso
lução nq 64/85, todas do Senado Federal. 

A Secretaria de P1anejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANjSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viâvel, técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 107, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Centralina 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 614.379,16 (Sei.Sct?Dtos e quatorze mil, trezentos 
e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l>' ~a Prefeitura Municipal de Centralina, Es
tado de Minas Geiais,- nos termos do art. 29 da Reso
lução n>' 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crêdito no valor-de CzS 614379,16 (seiscen
tos e quatorze mil, trezentos e setenta e nove cruzados e 
dezesseis centavos) correspondente a 13.384,61 ORTN 
de Cr$ 45.901,91 (vigerite em jufho/85), junto à Caixa 
Económica Federal, esta na q_ualidade de gestor~ do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de galerias pluviais, sistema de 
drenagem e aquisição de equipamentos para coleta de li
xo, no município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii) 

- -Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

S<tla das Comissões, 25 de junho de t986. --Álvaro 
Dias, Presidente em exercício- Albano Franco, Relator 
-Carlos Lyra- Severo Gomes- Lenoir Vargas- Jo
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 l07j85, "que au'toriza a Prefei
tura Municipal de Centralina (MG), a contratar ope
mçào de_crédito no valor de CzS 614.379,16 para o fim 
que especirlca, dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Mu_n_ic(pios. 

Solicito do nobre Senador Octávio CardosO que pro fi~ 
ra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁ\'10 CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O presente PrOjeto de -Resolução, da Co-míssào de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sabre a Mensagem n"' t38/86, do Sr. Prcsid_ente 
da.RepúbiiCa, autoriza a Prefeitura Municipal ae Cen
trallna {MG) a contrtar empréstimo no valor de Cz$ 
614.379,16 (seiscentos e catorze mil, trezentos e setenta e 
nove cruzados e dezesseis centavos) destinado à implan
tação de galerias pluviais e sistemas de drenagem (ope
ração I) e a aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo (og_e~açªo II), no Mun_icípio. __ 

O pedido de autorização foi formulado nos terlJIOS do 
preceituado no art. 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não~ 
observância dos limiteS fixados no art. 2>' da Resolução 
nç 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosSo encamínhamento fa
vorâvel, no que tange aspectos de constitucionalidade, 
juridicídade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fílho}- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n» , de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado -Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Centralina (MG) a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 614.379,16 (seiscentos e catorze míl, trezentos 
e setenta e nove cruzados, dezesseis centavos), destinada 
à implantação de galerias pluviais e sistemas de drena
gem (operação I) e aqUisição de equipamentos para cole
ta de lixo (operação II) no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que dlz respeito aos :aspectos fin:ancelros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa ser custeado pelo empréstimo e a ca
pacidade de pagamento do solicitante. 

-A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo -em-vfS-ta ã sitúação 

_financeira aflitiva com que se defronta a maiOria- dos ffiu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o institUto do-endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

-Corripletada a instrução da matéria, passa-se à discus
São do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer 

sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIOENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo 
]9-Secretário. 

É lido o seguint.e. 

PARECER 
N• 776, de 1986 

(Da Comissão de Reda~ào) 

Redação final do Projeto de Resoludo n9 107, de 
1986. 

Relator: Senador Octâvio Cardoso 

A Comissão apresenta u redução final do ProjetO de 
Resolução n<:> 107, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Ccntralina (MG) a contratar operação de cré
dito no valor de CzJ 614.379,16 (seiscentos e quatorze 
mí[, trezentos e setenta e nove cruzados e dezesseis centa
vos). 

Sala de Reuniões da Comissão, l3 de agosto de 1986. 
~Martins Filho, Presidente_- Octávio Cardoso, Rela
tor - J õrge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N• 776, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 107, de 
1986. 

FaçO ~:.tber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Centralina 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 614.379,16 (seiscentos e qu~torze mil, trezentos 
e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. i" É a Prefeitura Municipal de Centralina 

(MG), nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crêdito no valor de Cz$ 614.379,16 
(seiscentos e quatorze mil, trezentos e setenta e nove cru
zados e dezesseis centavos), correspondente a 13.384,6! 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 
45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à implantação de galerias pluviais, sistema de drenagem 
e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação fin3.1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
AprOvada. 
A matéria vai à prOmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 291/86, de urgência, lido. 
no Expediente, para a Mensagem n9 261, de 1986, relati
va ao pleito da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Paraíso, Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Cons_titujção e Justiça e de Munic1pios. 



2706 Quirita-f6íia 14 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria de seus integrantes, esta Presidência, nos ter
mos do§ 19 do art. 90 do Regimento Interno, designa o 
nobre Senador Jamil Haddad substituto eventual na re
ferida Comíssão. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensa
gem n"' 261/86, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitu
ra Municipal de São Sebastião do Paraíso (MG), que ob
jetiva contratar, junto à Caixa Econ,ômica Federal, a se
guinte operação de crédito:' 
Características da operação: 

Financiamento 
Val~r: Equivalente, em· cruzados, a até 50.526,41 

OTN. 

Objetivo: Canalização do córrego Coolãpa e obras 
~~ ... 

Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: lO 
(dez) anos. 

Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de_ variação das OTN. 

Condições de Liberação: O financiamento será libera~_ 
do em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
sentado. 

Condições de amortização: o saldo devedor será amor
tizado em 40 (quarenta) prestaçõs trimestràis e sucessi
vas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no último 
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes dis
pêncios anuais: 

1986 '- CzS 126.390,34 
1987- Cd 275.923,01 
1988- Cd 275.923,01 
1989- Cz$ 509.245,84 
1990- CzS 721.874,44 
1991 - Cz$ 694.282,13 
1992 - Cz$ 666:1>89,83 
1993 - CzS 639.097,53 
1994 - CzS 61 I.l05,23 
1995 - Cz$ 583.912,93 
1996 - Cz$ 556.320,62 
1997- Cz$ 528.728,32 
1998- Cz$ 501.136,02 
1999 - CzS 240.220,80. 

GarantiaS: vinculação de parcelas do ICM. 
Dispositivos legais: Lei Munícipal n~ 1.528, de-5-ll-85. 

A Caixa Econômica Federal aprovou o financianiento 
pleiteado (fls. 5 do processsado), tendo em vista os as
pectos social e econômico-financeiiO da operação, além 
de sua viabilidade e enquadramento nas no_rmas do_FAS: 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 108, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião 
do Paraíso (MG) a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 50.526,41 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1:. a Prefeitura MuniCipal de São Sebastião·do 

Paraíso (MG), nos termos do art. 29 da Resolução n\' 93, 
de 11-10-76, alterado pela Resolução n9 140(85, de 5-12-
85, do Senado Federal, autorizada a contratar operação' 
de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 50.526,41 
OTN, junto à Caixa Econômic_a_ Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Des_en_yolvimento 
Sociili-FAS, destinado à canalização do córrego coo lapa 
e obras afins. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia concluí pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"'108, de 1986, que autoriza aPre-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

fi:itiúa Municipal de São Sebastião do Paraíso, Minas 
Gerais, a realizar a operação de crédito correspondente, 
em cruzados, a 50.526,41 OTN, para o flm que especifi
ca. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR, OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
Cer sobre a Mensagem n" 261/86, do Sr. Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de ·sãO Se
bastião do Paraíso_ (MG) a contratar ertlpréstimo nova
lor equivalente, em cruzados, a 50.526,41 OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal, destinado a flnanciar a cana
lização do córregO -coolapa e obras afins. 

O pedido de autorização foi formUlado nos termos do 
preceituado no art. 2"' da Resolução n'l' 93, de 1976, alte
rado pela Resolução n9 140, de 5-12-85, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites flxados no art. 2"' da Resolução n"' 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos a 
serem repassados serão prov'enientes do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elabOrada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pêcie, merecendo, por isso, o Ílóssõ"-enCa.minhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica l!!gisla~iva. 

O SR. PRESIDENTE (l\.{ai'iíriS--pJlfiO) ....:.__-Com a pala
vra o nobre Sr. S_enadqr Marcelo Miranda, para proferir 
o parecei- da Cõmissã.o de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
proferir pat'ecer.)"- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n"' 108, de 1986, de 
autoria da Comissão· de Econorriia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de São Se
~astião do Paraíso (MO) :i contratar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 50.526,41 OTN, 
destinada ao funcionamento da canalização do córrego 
Coolapa e obras afins. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
!:J.O que diz respeito aos aspectos flnariceiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio

- ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de ConstituiÇão e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se·defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser C:dri.Stitutó" do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Ospa,receres 
são favoráveis. 

- - - Comple'tada a instrução da matéria, passa-se à discus
sã.o do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Apro~ado. 
A matéria vai à Comissão de_Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a meK 
sa, parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

Agosto de 1986 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 777, de 1986 

Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n9 108, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~" 108, de 1986, que autoriza a PrefeitUra Mu
nicipal de São SebaStião do Paraíso (MG), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 50.526,41 OTN- Obrigações do Tesouro Nacio
nal. 

Sala de Reuniões da Comissão, de de 
1986. - Martins Filho, Presidente -Octávio Cardoso, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N• 777, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nço 108, de 
1986. 

Faço ~aber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art1go 42, inciso VI da Constituição, e 
eu., , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião 
do Paraíso, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 50.526,41 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de São _Sebastião 

do Paraíso, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera
do pela Resolução n~> 140, de 5 de dezembro de 1985, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor equivalente, em cruzados, a 50.526,41 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à canalização do Córrego Coolapa e obras 
afins, no municfpio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os senhores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgota-
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Cóncedo a palavra ao nobre Senador Gastão Milller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun-
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faz algum tempo, faleceu em Vila Bela da Santíssima 
Tríndade, em Mato Grosso, o Sr. Joaquim Marcelo Pro
feta da Cruz, patriarca de uma grande família daquela ci
dade antiga e primeira-Capital de Mato Grosso, localiza
da às margens do rio Guaporé e fundada na época dos 
Capitães Generais. 

Joaquim Marcelo Profeta da Cruz foi, por vários 
anos, Prefeito de Vila Bela e durante décadas foi a maior 
liderança local. Membro do antigo PSD, Joaquim Mar
celo dominou por muitos anos a política, sendo não só 
Prefeito nomeado, mas também, pelo voto direto do 
povo de Vila Bela. 

Respeitado por toda comunicade local e de Mato 
Grosso, o pranteado gozava de real prestígio junto aos 
políticos da Capital, Cuiabá. 

Modesto, retraído, embora tenha sido, repito, por 
vârios anos Prefeito da cidade, morreu, praticamente, 
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pobre, mas, muito rico peta bela famflia que constituiu, 
pela presença dos seus filhos na vida social e política de 
Vila Bela, enfim pelo eX.eriijl!O dC. i.im 1io-meffi que fez da 
vida pública, não um meio de vida, mas sim, exerceu 
com o espírito voltado para o que se aspira sempre: ao 
Bem Comum. 

Com certo atraso, no entanto, presto esta homenagem 
sincera a um político que fez da política seu sacerdócio. 
Através destas linhas levo à familia enlutada os sinceros 
pêsames, fazendo votos que o Supremo Arquiteto do 
Universo dê à famflia o devido consolo e a Joaquim 
Marcelo Profeta da Cruz a paz que ele bem a merece. 

Era o que tinha a dizer. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

A Presidência convo·ca- sessão extra0rdinária a 
realizar-se ~oje, às 12 horas e lO minutos com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de_ Lei 
dO Senado n"' 3, de 1983, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo" à Lei n"' 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o 
FGTS,- tendO 

PARECERES, sob n"'s 927 e 928, de 1983, das 
C.omissõ_e_s: _ . _ _ _ _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, nos termos de sub~titutivo que 
oferece; e 

-de Legislação Social, favorâvel ao substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça, com voto 
vencido, em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerra
da a sessão. 

( Levama-se a sessdo às 12 horas e 7 minutos.) 

Ata da 16311- Sessão, em 13 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 12 HORAS E /0 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice Micbilcs
Fâbio Lucena- Claudio no( _Roriz- Galvà_o __ Modesto 
- Odacir Soares~ Aloysio Chaves-- Gabriel l:{ermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José L_ins- Virgllio Távora- Moac;yr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite- Jo_sé.Urbano- Cid 
SampaiO - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra- Ltüz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Alaor Coutinho- Ltll4_ Viana- João Calmon- Jo
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito Fer
reira -Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fraw 
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da
mianf -- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
reli i - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o compõJrecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 

pelo Sr._ ["'·Secretário. 

São lidos os seguintes:. _ 

REQUERIMENTO 
N• 292, de 1986 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 142, de 
1986, relativa a pleito da PrefeitUra MunicjpõJI de Wan
derlândia (GO). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 293, de 1986 

Senhor Presidente: 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n"'l5l, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Posse 
(GO). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de I 986~ - Alfredo 
Campos, Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia. 

Presidência do Sr. Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho}- Passa-se à-

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item l: 

"Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n" 3, de 1983, de autoria do Senador Nel· 
-son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 
5.107, de t3 de setembro de 1966, que institui o 
FGTS, tendo 

PARECERES, sob n"'s 927 e 928, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali· 
dade e juridicidade, nos termos de substitutivo que 
oferece; e 

-de Legislação Social, favorável ao substitutivo 
da Comissão de COnst.itlliÇão e Justiça, com voto 
vencldo, em sep"ãrãdo, do seiiador Gabriel Hermes. 

Em oiiscussão o piojeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw 

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitiR 

vamente aprovado, nos termos do art. 3}5 do Regimento 
Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

t o seguinte a projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 3. DE 1983 

Acrescenta dispositivo à Lei n<? 5.107, de l3 _de se
tembro de 1966, que instituiu o FGTS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 É acrescentado ao art. 6>' da Lei n" 5.107, de 

13 setembro de 1966, o seguinte§ 3>': 

"§ 3"' Verificado que existe diferença entre a 
menor importância que o empregado perceberá na 
forma do disposto neste artigo e a que perceberia se 
amparado pelas normas dos capftulos V e VIl do 
Tftulo IV, da CLT, à empresa caberá efetuar a sua 
imediata complementação." 

Art. 2~> Esta lei entrará. em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas· 
sar agora à apreciação do Requerimento n~' 292/86, de 
urgência, lido. no Expediente, para a Mensagem n"' 142, 
de 1986, r~lativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
W anderlândia, Goiás. 

Em votação o requerimento. 
- -Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprova-do. 
Aprovado o requerimento, passa·se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que 
vai ser lido pelo Sr. !~'·Secretário. 

"f: lido o seguinte: 

PARECER 
N• 778, de 1986 

Da Comissão de Economii, sobre a Mensagem n"' 
142, de 1986 (n" 186/86, na origem), "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à apro~·açào do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Wanderlândia (GO) a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, qui
n~entos e _doze ~uzados e cinqüenta e dois centa
vos)''. 

Relator: Senador Lenoir Var~as 

Com ~ mensagem n"' 142/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeítura Municipal de Wunderlândia (GO), 

_ que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Fe
deral, a seguinte·operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: 477,512,520 (correspondente a 

10.402,89 ORTN de CzS 45.901,91 em jul./85); 
B- Prazos 
l -de carência: 3 anos, ambas; 
2- de amortização: 12 anos, ambas; 
C - Encargos: 
1-- juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 60% (opefação I) e 70% 

(operação II) do índice de variação da ORTN; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); 
E- Destina~o dos recursos: 
1- ampliação de rede escolar (operação I); 
2- implantação de meios-fios e sarjetas e aqui-

sição de equipamentos para coleta de lixo (operação 
!!). 

O Conselho Monetário NacionaL pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura de 
Wanderlândia (GO), após a operação pretendida, per
manecerá contido nos limites fixados pelo artigo 29 da 
Resolução n'i' 62/75, parcialmente modificada pelo arti
go I"' da Resolução n"' 93/76 e pela Resolução. n"' 64/85, 



2708- ---Qurnra::.rerra·---14 

todas de Senado Federal, cumpre ressaltar que se trata 
ainda de empréstimo a que, por força das disposições 
contidas no art. 29 da Resolução n~' 93/76, do Senado Fe
deral, não se aplicam os limites supracitados. 

A Secretaria de Plancj_a_mento da Presidência da Re
pública (SEPLANjSAREM) informou riãda ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, conclu(mos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 109, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Wanderlândia 
(GO) a contratar operção de crédito no valor de CzS 
477.512,52 (quatrocentos c setenta e sete mil, qui
nhentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. IQ :ta Prefeitura Municipal de Wanderlândia 

(Estado de Goiás), i1os termos do artigo 2~> da Resolução 
n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operção de crédito no valor de Cz$ 
477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos 
e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos) correspon
dente a 10.402,89 ORTN de CzS 45.901,91, vigente em ju
lho/85, junto à Caixa ECOriômica F.ederal, essa na quali
dade de gestora do Fundo de ApoiÔ ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada A ampliação da rede escolar 
(operação I); à implantação de meios-fios e sarjetas e 
aquisição de equipamentos para coleta de lixo (operação 
II), no Município; obedecidas as_ condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - ÁlVaro 
Dias, Presidente em exercício-:- Lenoir Vargas, Relator 
-Carlos Lyra- Severo Gomes- Albano Franco- Jo
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~> 109, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Wanderlândia, Estado_ de Goiás, a 
contratar operação de crédito no valor de Cd 
477.512,52, (quatrocentos e setenta e .sete mil, quinhen
tos e doze cruzados e cinqUenta e dois centavos, para o 
fim que_especifica. _ - __ _ 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para proferir o parecer da Comissão _ _de Constituição e 
Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente ProjetO de Resolução, da Conl.issão de 
Economiâ do -Senado Federal, com_o conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n<? 142/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Wanderlii.ndia (GO) a contratar empréstimo no valor de 
Cz$ 477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, qui
nhentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos) 
destinado a financiar vários projetas- de interesse social 
naquele MunicípiO~ -

O pedido de autorização foi formulado nos_Jermos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observâncía dos Jímites fixados no artigo 29 da Reso
lução n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoíõ aO Desen_v_olvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e -regimeniriís -apiicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel, no que tange a aspectos de constitucionalidade, 
jurldicidade e técnica legislativa. 

E o purecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE Martins FilhO) -COncedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de Munic1piÕs. 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 109, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Muni_cipal de Wan
derlândia (GO) a con.tratar ope-ração de crédito no valor 
de CzS 477.512,52 (quatrocentos e--setenta e sete mil e 
qüinhentos e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos), 
destinada a financiamento de ampliação da rede escolar, 
implantação de meios-fios e aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo. 

A matéria foi aprec[ada pela cOffilSsão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Jus_tiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento faVorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a Instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
Sa, parecer _da Co~is~~o de Redaçào, que Será lido pelo 
Sr, 19-SecretáriO.- - - - -

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 779, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 109, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a Redação Final dÕ Projeto de 
Resolução n~' 109, de 19.86, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Wanderlãndia (GO), .a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 477_.512,52 (quatrocentos e seten
ta e sete mil, quinhentos e doze cruzados. e cinqUenta e 
dois centavOs). 

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1986.- Martins Fi
lho, Presidente- Octávio Cardoso, Relator- Nivaldo 
Machado. 

ANEXO AO PARECER 
No 779, DE 1986 

Rcdaçào Final do Projeto de Resolução n~' 109, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 477.512,52 (quatrocentos e setenta e 
sete mil, quinhentos e doze cruzados e cinqüenta e 
dois centa,·os ). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, 

Estado de Goiás, nos termos do artigo ·211 da Resolução 
n'~ 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
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477--512,52 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos 
-e doze cruzados e cinqüenta e dois centavos), correspon
dente a 10.402,89 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$45.901,91, vigente_emjulho de 1985,jun
to à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de ges
tor<J do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
f A_S, destinada à ampliação da rede escolar (Operação 
I); à implantação de meios-fios e sarjetas e aquisíção de 
equipamentos para coleta de lixo (Operação II), no Mu
n_i_ç:ípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta reSolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação finaL 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Semidores que a aprovam queiram permancer 

sentados. (Pausa,) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~> 293/86, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~' 151, de 1986, relati
vo a pleito da Prefeitura Municipal de Posse, Goiás. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer 

sentados. (Pausa_) 
Aprovado. 
~assa-se à apreciação da matéria, que foi despachada 

às- _éõ-miSsOes de Economia, de Constítuição e Justiça e 
-de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 
serâ lido pelo Sr. 1~>-Secretário. 

~ lido o seguinte, 

PARECER 
N• 780, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<? 
t5l~ de 1986 (n~' 198/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Posse (GO) !i. ç_pgfiãJSJ' ope
ração de crédito no valor de CzS 506.264.76 (quinhen
tos e seis mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados e 
setenta e seis centavos). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n~' 151/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Posse (GO) que objeti· 
va contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Vaior: Cri 506.264.769 (correspOndente a 
13.250,07 ORTN, à razão de Cr$ 38.208,46, em 
maio/85); 

B- Prazos: 

I - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: lO anos; 

C- Encargos: 

1 -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 40% do [ndice de va-

riação das ORTN; 

D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municfpios - FPM; 

E- Destinação dos recursos: implantação de 
meios-fios, sarjetas, lavanderias públicas e aquisição 
de equípamentos para a coleta de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu-
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nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura, 
após a operação pretendida, permanecerá contido nos Ii~ 
miteS fixados-pelo arUgci 2~> da Resolução n~> 62/75, par~ 
cialmente modificado pelo artigo l"' _ela Resolução n'i' 
93/76 e pela Resolução Il~' 64/85, todas do Senado Fe
d; 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SÃREM) informou nada ter a opOr 
qua:nto à realização do empréstimo, que a Caixa Econõ
mica Federal considera viável técnica, económica ·e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da ffiensa:.. 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 110, DE 1986 

AÚtoriza a Prefeitura Municipal de Posse (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta 
e quatro cruzados e setenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Posse (Estado 

de Goíâs), nos termos do artigo 21' da Resolução n~' 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do 
Senado Federal, autorizada a contratar a operação de 
crédito no valor de Cd 506.264,76 (quinhentos e seis 
mil, duzentos_e sessenta e.quatro cruzados e setenta e seis 
centavos), correspondente a 13.250,07 ORTN de Cr$ 

' 38.208,46 vigente em maio/85, junto à Caixa--Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinadp à 
implantação de meios~ fios, sarjetas, lavanderias públicas 
e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no Mu~ 
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de -Sua 
publicação. 

Sala das Comíssões, 25 de junho de 1986. - Álvaro 
Dias, Presidente em exercício -José Lins, Relator -
Carlos Lyra - Severo Gomes - Lenoir Vargas - Alba
no Ftanco. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresenúlÇão do 
Projeto de Resolução n"' 110, de 1986, que autoriza aPre
feitura de Posse, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor de Cd 506.264,76 (quinhentos e seis 
mil, duzentos e sessenta e quatro cruzeiros e setenta e seis 
centavos) para os fins que especifica, 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti~ 
tuição e Justiça e de Municípíos. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de COiúifffuíção e Justiça, 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecei".)- Sr. Presidente, Sr_s. ~nadares o pr~sen~ 
te Projeto de Resolução, da Comtssao de Econom1a do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a 
Mensagem n9 , do_ Senhor Presidente da República, 
autoriza a Prefeitura Municipal de Posse (GO) a contra
tar empréstimo no valor de CzS 506.264,76 (quinhentos e 
seis mil, duzentos e sessenta e quatro cruzados e setenta e 
seis centavos), destinado a financiar diversos projetas de 
relevante interesse social, naquele município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não~ 
observância dos limites fixados no artigo 2~> da Reso~ 
lução n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão proveM 
nientcs do Fundo de Apoio ao D~_epvolvimento Social 
- FAS. _ 

Assim, verificaKse que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à esM 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento faK 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucjQnalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe-. 
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

OSR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução nl' llO, de 1985, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Posse 
(GO) a contratar operação de crédito no valor de CzS 
506.26-4,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e 
quatro cruzados e setenta e seis centavos), destinada ao 
financiamento de projetas de infraMestrutura urbana e 
coleta de lixo, naquele município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual conM 
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislaM 
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do _proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em Vista a síiuação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endiviM 
damento o único mecanismo de que dispõe para ímpleK 
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. --

Completada a instrução da matéria", pãSsã:.se à discus
sãO do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a Palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qúe o aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·~ ApróVado. 

A matéria v8.i à Comissão de Redação. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que 
será lido pelo Sr. l~>MSecretário. 

- É lido o seguinte 

PARECER 
No 781, de 1986 

(Da Comissão de Rcda~ào) 

Redaçào final do Projeto de Re-solução n~> 110, de-
1986. 

Relator: Senador Octávio 'C8.rdoso 

~ ~omissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resõlução n9 110, ~e 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Posse (00), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 506.264,76 (quinhentos e seis míl, duzenM 
tos de sessenta e quatro cruzados e setenta e seis centaK 
VO~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, RelaM 
tor - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER 
N• 781, DE 1986 

Redação final do Projeto de- Resolução n"' 110, dE 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse-, Estado 
de Goiás~ a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e s~sM 
senta e quatro cruzados e"'S'ete-nta e seis centavos). 

O Se-nado Fedei-a\ resolve: 
Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de 

Goiás, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 
.de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e 
quatro cruzados e setenta e seis centavos) correspondenM 
te a 11.250,07 Obrigações Reajustáveis do Tesouro NaM 
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cional - ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de C r.$ 38.208,46, vigente em maio de l 985, junto 
à Caixa Econômica, Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de meiosKfios, sarjetas, lavande
rias públicas e aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusK 
são, 

Em votação. 
Os Sr~. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

0 SR:-PRE~IDENTE (Martins Filho)- Há oradores 
inscritos. 

ÇQncedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CÊSAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.):...._ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo deter-me hoje sobre_ u_m assunto de vital inte
resse para os servidores públicos federais, cujas justas 
reivindicações até hoje não foram atendidas pelo Gover
no, apesar da sua constante mobilização na defesa dos 
seus direitos. 

Milhares de abnegados funcionários, no intuito de gaM 
nhar melhores condicionamentos na Administração 
Pública e movidos pelo ideal de aprimoramento dos seus 
conhecimentos, apesar dos parcos salários, com sacriff
cio e dedicação, conseguem fazer um curso superior. lnM 
felizmente, depois de vencida uma árdua luta, não têm 
eles acesso a cargo compatível com a sua qualificação 
universitáiia, provocando frustrações e desânimo numa 
classe que tanto tem contribuído para o engrandecimen
to do País. 

Estranhamente, Sr. Presidente, notaKse uma condená
vel discriminação no Serviço Público, altamente nociva 
aos interesses dos organismos administrativos, posto 
que, inúmeros funcionários admitidos recentemente e 
que integravam as tabelas emergencial e especial, al
cançaram o reconhecimento dos seus títulos de nível su
perior, por força do Decreto-lei n9 2.280, de 16 de de-
zembro de 1985, enquanto que antigos servidores até 
hoje não obtiveram o mesmo beneficio. 

Não discuto o mérito dos novos funcionários, mas en
teilâo que seria de inteira justiça o Governo também Ofe
recer aos demais servidores que, afinal de contas, pres
tam serviços semelhantes, sem que lhes sejam reconheci
dos os mesmos direitos pecuniários. O que se reclama é 

,-que- o mencionado decreto-lei deveria ter sido mais 
abrangente a fim de corrigir aS constantes distorções que 
se registram na esfera do Serviço Público. 

Sobre o assunto, o Governo tem anunciado a pro
moção da reforma administrativa, sem que se saiba 
quando a medida será efetivamente materializada, para 
atender aos anseios de tão sofrida classe. t; urgente e ne-
cessário que o grave problema seja, com a possível brevi
dade, solucionado, pois muitos funcionários já contam 
com 25, 28 e até 32 anos de serviços, já perto da aposenK 
tadoria, sendo que um incontável número de formados 
em curso universitârio, hâ vârios anos, e executando ta~ 
refas de nível superior, mas, ainda, na condição funcio
nal de nível médio. 

DeveMse esclarecer que, embora alguns servidores te~ 
nham prestado prova para ascensão funcional, deixaram 
de ser aproveitados sob a alegação de falta de vagas, 
quando o certo seria a realização de uma ampla reestru
turã.ção nos quadros funcionais da Administração Púb1i~ 
ca, objetivando a criação de novos dimensionamentos, 
capaz de satisfazer o interesse de todos. 

Ao apresentar tais argumentos, Sr. Presidente, preten
do, oportunamente, submeter à consideração desta Casa 
em um projeto de lei, propo"ndo a extensão dos benefí
cios previst()S no Decreto-lei n' 2.280 aos antigos servi
dores públícos federais, portadotes de curso superior, de 
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conformidade com os critérios estabeleçído_s naquele di
ploma legal, procurando, assim reparar a injusta si
tuação a que foi relegada uma considerãvel parcela do 
funcionalismo público federal. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bçm!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma pesquisa realizada pelo Jbope, em todos os Esta
dos do País, sobre as preocupações dos brasileiros, reve
lou que, no Espíríto Santo - como de resto em muitos 
outros Estados- o principal temor da população refere
se ao desemprego. Nada menos do que 37 por cento dos 
capixabas colocaram-no como a primeíra- de suas preo
cupações. 

Esse dado mostra a necessidade de que o Governo Fe
deral mantenha sua politica desenvolvimentista atuaL O 
nível de emprego elevou-se muito desde que o Presidente 
Sarney lançou o Plano Cruzado; como revela a jornalista 
Cláudia Feliz, em reportagem publicada em A Gazeta, 
de Vitória, em relação ao primeiro seinestre do ano pas
sado, o período de janeiro a junho de 1986 assistiu a um 
crescimento de 17,91 por cento na oferta de empregos. 

O triste período recessivo que vivemos durante o Go
verno do General Figueiredo deixou, porêm, suas mar
cas.~ a isso que se deve o fato de muitos_capixabas, mes
mo estando presentemente empregados e trabalhando, 
apontarem o desemprego como seu maior temor. Há 
sempre a expectativa de que voltem os tempos das vacas 
magras e com eles a falta de empregos e o risco de não se 
ter como sobreviver condignamente. 

O País, entretanto, está cres-cendo. E crescendo a um 
ritmo elevado. Todos os diagnóstiCos-e planos do Gover
no prevêem um crescimento mínimo d~_7_ por cento ao 
ano até_o final da década. Caso se mantenham essas ex
pectativas, caso elas se confirmem, estarâ eXOrcizado o 
perigo de uma nova elevação das taxas de de,semprego. 
Exatamente por isso constitui uma missão nossa, aqui, 
no Congresso Nacional, o acompanhamento da política 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

econômica d9 Executivo e o apoio às medidas que, com
plementares ao Plano Cruzado, visarem manter e am
pliar o ritmo de crescimento econômico. 

A propósito, o Plano Cruzado não apenas retomou os 
padrões de desenvolvimento econômico mas tambêm, o 
que constituía seu objetíVo i-niCial, reduziu a praticamen
te zero a elevadíssima taxa de inflação que suportávamos 
a custo. Diga~se de passagem, o risco de elevação dos 
preços representa uma das principais preocUpações de 27 
por cento dos entrevistados ilo Espírito- Santo, o que 
constitui urri motivo a mais para defendermos as medi
das que objetivem assegurar a consecução das metas do 
Plano. 

A pesquisa do _lbope apresenta 1 paralelamente1 um 
dado extremamente importante. O segundo lugar entre 
os problemas mais apontados pelos capixabas é ocupado 
pelo menor abandonado, com 35 por cento das indi
cações. Essa questão pode, entretanto, ser considerada 
corolário dos problemas ligados à educação, temidos por 
nada menos do que 18 por cento dos capixabas ouvidos. 
Somados, esses percentuais perfazem 53 por cento, o que 
alcançaria por larga margem o primeiro lugar, desde que 
tratados conjuntamente. No plano nacional, o quadro é 
semelhante: esse é um tema em que venho insistindo, 
nesta tribuna, e em que permanecerei insistindo, caso o 
povo do Esplrito Santo mantenha-se nesta Casa para lu
tar por ele na Assembléia Nacional CoilStituinte. O Setor 
social viveu abandonado durante um largo período de 
tempo, deixado de lado por governos que perseguiam a 
realização de obras faraônicas ou _simplesmente prefe
riam deixar o dinheiro público esvair~se em sumidouros 
financeiros como os que conduziram a es_cândalos do gê
nero Coroa-Brastel ou Polonetas. 

O resultadO aí está. O Espírito Santo considera, entre 
as principais- mazelas a afligir sua população, o comple
xo Educação-Menor Abandonado -_com os 53 p9r cen
to a que nos referimos - o desemprego e ainda a assis
tência médica, com 30 por cento. As deficiências no aten
dimento à saúde constituem um problema crônico não 
só no nosso Estado, onde há imensa carência de leitos 
hospitalares, como nas demais regiões do País. 
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Cabe aos Governos federal, estaduais e municipais 
trabalhar para resolver essas questões: elas se incluem 
entre as principais missões atribuídas ao Executivo em 
pmticamente todas as nações civilizadas. O descaso de 
vários governos levou a Nação a essa crítica situação em 
q u~ as lacunas de nossos serviços sociais constituem, 
como bem o demonstra a pesquisa do Ibope, as maiores 
preocupações do povo. 

A Constituinte terá, assim, como um de seus mais rele
varlttis papéis, inscrever na Carta Magna que desejamos 
princípios que visem assegurar à população o atendi
mento às suas necessidades maiores. Princípios que não 
permitam, a qualquer governo que se siga, infelicitar no
vamente a Nação com o esque_címento dessas carências. 
E Pai-a iSso qUe queremos participar da Assembléia Na
cional Constitinte, que deverá ter na visão social o prê-
requisito fundamental para sua composição. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
12 horas e 25 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em segundo turno~ do Projeto de Lei do Se
- nado n? 31, de 1985, de autoria do Senador Jaison Barre

tO, que estabelece normas para vôo por instrumentos e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n?s 497 e 498, de 1985; 736 e 737, 
de 1986, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, ]? pronunciamento- pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito;favorâvel; 
2?-·proniinCiafnento- favorável à Emenda n? 1, de ple
nário: e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, ]Q 
pronunciamento - favorável ao projeto; 29 pronuncia
mento- favorável à Emenda n9 I, de plenário. 

Q SR. PRE$1DENTE (Martins Filho)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22 minutos.) 

Ata da 164~ Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS /2 HORAS E 25 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS ScRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Claudíonor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacír Soares - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José Lins- Virgílio Távoni.=_:_ Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - Josê Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutah~ Magalhães 
- Alaor Coutinho --Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
-Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
OJ.margo- Álvaro Dias- Enéas Faria -_Arno Da
miani....:.. Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
relli --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) =A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a seSsão. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

Sob a proteção de Deus, -iniciamos n·assos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

1 ~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 294, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos_do art. 371, alínea_b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 150, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Posse 
(GO). 

Sala da::; Sessões. em 13 de agosto çl_e1986.- Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENnr 
N• 295, DE 1986 

Requeremos urgência, noS -ternloS--do-art. -371, alínea 
''b" do Regimento Interno, para a Mensagem n<i' 152, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Inhu-
mas (GO). . . . ... 

Sala das Sessões. em 13 c!.e agosto de 1986.- Alfredo 
-campos - Niv3ldo Machado - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentoS que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do _Dia, na forma Regimental. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado nQ 31, de 1985, de autoria do SenadorJaison 
Barreto, que estabelece normas para vão por instru
mento~ e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~"s 497 e 498, de 1985; 736 e 
737, de 1986, das Comissões: _ 

-de Constituição e Justh;a, )9 pronunciamento 
__ peta constitucionalidade, juridicidade e, no méri
to, favorável; 2'1 pronunciamento - favorável à 
Emenda n9 I de plenário; e 

- de Transportes, Comunicacões e Obras Públi
cas, )9 pronunciamento - favorável ao projeto; 

2'1 pronunciamento- favorável à Emenda n9 1 de 
plenário. 

_ A discussão da m?téria foi encefrada na sC:ssão ex.
traordinâría de 10 de outubro de 1985, com a apresen
tação_ de emenda em plenário. 
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Em votação o projeto, em segundo turno, sem prejuí
zo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LE1 DO SENADO 
N' 31, DE 1985 

Estabelece normas para vôos por instrumentos e dá 
outras providências. 

O Congress_o Nacional decreta: 
Art. !9 Na aviação civil, somente aeronaves multi

motoras poderão realizar vôo por instrumentos (ifr) 
efou noturno. 

Art. 29 As tripulações das aeronaves da Aviação 
Geral para vôos por instrumentos ejou noturnos serão, 
obrigatoriamente, constituídas de dois pilotos- coman
dante e co-piloto. 

Parágrafo único. Salvo quando os pilotos forem pro
prietários, como pessoa física, das aeronaves, deverão 
eles ser titulares das Licenças de Piloto de Linha Aêrea, 
Piloto Comercial Senior, Piloto Comercial ou de Instru
tor de Pilotagem, conforme as exigências dos eqp.ipa
mentos que tripularem, segundo a legislação em vigor. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. , __ 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contiário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins FH_ho)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs~- SenadOies que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

I! a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDA N' I 
(De Plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado nQ 31, de 1985. 
Suprima-se o parágrafo único do art. 29 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do requerimento n9 294, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n9 150, de 1986, 
relativa a pleito da Prefeitura _Municipal de Posse, Goiás. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matêria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Econontia, que 
vai ser lido pelo Sr. {9-Secretârio. -

~ lido o seguinte 

PARECER 
N• 782, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n\' 
150, de 1986, (n9 197/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprova4;ão do Se
mtdo Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Posse ( GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 334.612,49 (trezen
tos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze cruzados e 
quarenta e nove centavos). 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n9 150/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação· do Senado Fed~r~l 
pleito da Prefeitura Municipal de Posse (GO) que objetl
va contratar junto à CaiJo!.a Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fund? de Apoio ~o Dese~v?fvi
mento Social - F AS, a segumte operaçao de credtto: 

Características da operaçio: 
A - Valor: Cr$ 334.612,498 (correspondente a 

8.757,55 ORTN, à razão de Cr$ 38.208,46 em maio/85). 
B-Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 11 _anos. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária de 20% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) 
E- Destinação dos recursos: implantação de unida

des es.colares. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real do 
município da ordem de Cr$...32.900.0 mil mostra-se bas
tante superior aos dispêndios que a sua dívida consolida
da interna apresentará após a efetivação do empréstimo 
pretendi~o e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
·execução- orçamentáría de seus futuros exercícios~ 

A Secretaria do Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viãvel técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do s_eguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' II!, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
3~.6J2,4?_(trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos 
e doze cruzados e quarenta e nove centavos). 

O -Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de 

Goiãs, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
334~612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 
doze cruzados e quarenta e nove centavos) correspon
dente a 8.757,55 ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em 
maio/85, junto à Caixa Económica Federal, esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - F AS, destinado à implantação de unidades 
escolares, no Município, obedecidas as condições admi
_!_idas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício - José Lins, Relator -
Carlos Lyra - Severo Gomes - Lenolr Vargas - Alba~ 
no Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 111, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Posse, Goiâs, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 334.612,49, para os fins que 
especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hêlio Gueiro:S que profira o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n9 150/8 , do Senhor Presidente da Re
pública, autoriza a Prefeitura Municipal de Posse (GO) a 
contratar empréstimo no valor de Cz$ 334.612,49 (tre
zentos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze cruzados e 
quarenta e nove centavos) destinado a financiar a im-

- plantação de unidades escolares, naquele município. 
O pedido de autorização foi formulado nos termos do 

preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os_ recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio a() Desenvolvimento Social 
-FAS. 
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Assim, verifica-Se que a proposição foi elaborada con
_-s_oante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange a aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técriica legislativa. 

t o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob 
exame o Projeto de Resolução nll III, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva a_l_ltorizar a Prefeitura Municipal de Posse (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 
doze cruzados !! quaretna e nove centavos), destinada a 
implantação de unid..tdes escolares, naquele Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o institUtO do en-diví
damente o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho}- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. J9~Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 783, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n? 1 J 1, de 
1986. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 111, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Posse (00), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 334.612,49 (trezentos e trinta e quatro 
mil, seiscentos e doze cruzados e quarenta e nove centa~ 
vos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - Jorge K~lume. 

ANEXO AO PARECER 
N' 783, DE !986 

Rcdação final do Projeto de Resolu~ão n9 111, de 
1986. 

Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos termos 
Âo artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito, no valor de 
Cz$_334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seis
centos e doze cruzados e quarenta e nole centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Are. Ji> ~a Prefiítlira Municipal de Posse, Estado de 

Goiás, nos termos do artigo 2~' da Resolução n~' 93, de II 
de outubro d_e 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor _de . CzS 
334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 
doze cruzados e quarenta e nove centavos), correspon
dente a 8.757,55 Obrigações Reajustâveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985,junto 
à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal- FAS, 
destinadq à implantação de unidades escolares, no Mu
nicípiO;-õbedetidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolucão entra em vigor na data de sua 
publiCiiCão. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a rectação final, (Pausa.) 

Não havendo quem Jkça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar agora ã apreciação-do requerimento n9 295, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem 152, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Inhumas, 
Goiás. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matéria, que foi despachada às Comi&sões de 
Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão d.e_ Economia, que 
vaí ser lido pelo Sr. l9-Secretário. 

t: lido o seguinte. 

PARECER 
N' 784, de 1986_ 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n" 
152, de 1986 (Mensagem n" 203/86, na origem), do 
Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Senado Federal proposta para que seja au
torbado, a Prefeitura Municipal de lnhumas (GO), a 
contratar operação de crédito no ,·alor de Cz$ 
1.450,045,78 (hum milhão, quatrocentos e cinqUenta 
mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e oito centa
vos). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem nl' 152/86, o Senhor Presidente da 
Repúblíca submete à delibe_ração dP Sen~do F'~deral 
proposta para que a Prefeitura Municípal de Inhumas 
(GO) seja autorizada, com base no disposto no artigo 29 
da Resolução n<> 93, de 1976, do Senado Federal, a con
tratar operação de crédifo junto ã_CaTX.ã-ECõnõrrfica_ Fe· 
dera! na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Social - FAS. .. _ 

A operação deverá realizar-se sob as seguintes con
dições: 

Características da Operação: _ 
A- Valor: Cr$ 1.450.045.787 (correspondente a 

47.830,14 ORTN de Cr$ 30.316,57, em mar/85); 
B- Prazos: 
I -de carência: 2 anos;·' 
2- de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
1-juros: 6% a.a.; . .. . _ __ 
2-correçào monetária: 7Q%_do índice de variação 

das ORTN: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

D- Garantia: vinculação de parCelas do Empasto 
sobre Circulação de Mercadorias (JCM); 

E- Destinação dos recursos: implantação de meiosa 
fios e galerias pluviais, construção de lavanderias públi
cas e aquisição de equipamentos para coleta de lixO. 

Examinando a situação do interessado, constatou o 
Banc-o Central do Brasil que a Margem de Poupança 

Real do Municlpio, da ordem de Cr$ 1.401.100,00, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada inter"na apresentará após a efetivação 
do empréstimo. 

A Caixa Económica Federa! considerou a operação 
viável técnica, econômica e fínanceiramente. 

Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 112, DE 1986 

-Autoriza-a Prefeitura ·Mun-icipal de Inhumas ( GO) 
a contratar empréstimo no valor de Cz$ 1.450.045,78 
(hum milhão, quatrocentos e cinqUenta mil, quarenta 
e cinco cruzados e setenta e oito centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Fica a Prefeitura Municipal de Inhumas, Es
tado"de Goiãs, autorizada, com base n_o disposto no arti
go 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a contratar empréstimo no valor de CzS 
1.450.045,78 (hum milhão, quatrocentos e cin(jüenta mil, 
quarenta e cinco c-ruzados e setenta e oito centavos), 
equivalentes a 47.830,14 ORTN de março de l985,junto 
à Caíxã Económica Federal na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à implantação de meios-fios e galerJas plu
viais; construção de lavanderias públicas e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo. 

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de. 
sua publi..:ação. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 1_9_8_6,- Álvaro 
Dias, Presidente em exercício - José Lins, Relator -

- -ca--..los Lyra- Severo Gomes- Lenoir Va~gas- Alba~ 
no Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
ProJetO de-Resolução n9 112, de 1986, que autoriza aPre~ 
feitura Municipal de Inhumas, Goiás, a cõ'ntratar ope
ração de crédito no valor de CzS 1.450.045,78 (hum mi
lhão, quatrocentos e cinqílenta niil, quarenta e cincO cru
zados e setenta e oito centavos), para o fim -que especifi
ca. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 
Comissão de Constituição e_Justiça> 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:__ _ __ 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de se_u pare
cer sobre a Mensagem n9 152/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de lnhu
mas (GO) a contratar emprêsttmo no valor de Cz$ 
1.450.045,78 (hum milhão, quatrocentos e cinqílenta mil, 
quarenta e cinco cruzados e_setenta e oito centavos), des
tinado a financiar projetas na ârea social e de infra-
estrutura urbana-. - -

O Pedido de autorização foi formUlado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 
62, de 1975, taritbém do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 

·Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social-_FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
voráv~l. no q~e tange_ aspectos de oonstitw:;ionalidade, 

~-jtiridicidade e técnica legis.l_ativa. -
t:: o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicito ao 
nobre Senador Marcelo M1i3.nda o parecer da Comissão 
de Municípios. • 
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O SR, MARCELO MIRANDA (PMDB- MS, Para 
emitir_ parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob 
exame o Projeto de Resolução n9 112, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva autorizar a Prefeitura Municipal de Inhumas (GO) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.450.045,78 (hum milhão, quatrocentos e cinqUenta mil, 
quarenta e cinco cruzados e setenta e oito centavos), des
tinada ao financ_iamento de Projetas de infra-estrutura 
urbana naquele Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo-encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade .e técnica legisla-
tiva. -

Nos aspectos que compete a esta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
Comissão de Economia. 

to parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. _ 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão_ de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redaçào que vai ser lido pelo 
Sr. {9.Secretádõ. 

Ê lido o seguinte: 

PARECER 
No 785, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Reda~ão final do Projeto de R~soluçào n9 112, de 
1986. 

Relator: SCnador Nivaldo Machado 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~> 112, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
Tlicii:)ãl de lnhumas (GO), a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 1.450.045,78 (uin milhão, quatrocen
tos e cinqUenta mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e 
oito centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor -Jorge- Kalume. 

ANEXO AO, PARECER 
No 785, DE 1986 

Redação flrial do Projeto de Resolução n9 1 12, de 
")986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tei'mos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promutso a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,_DE 1986 

Autori_za a Prefeitura Municipal de lnhumas, Es~ 
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no va
lor de Cz5 1.450.045,78 (um milhão, quatrocentos e 
·cinqüenta mil, quarenta e cinco cruzados e setenta e 
oito centavos). 

O Senado Federal resolve: . 
ML 19 :t: a Prefeitura Municipal de Inhumas, Esta

do de Goiás, nos termos do artigo 2~> da Resolução n~' 93, 
de li de outubro de l976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cz.S 
1.450,045,78 (um milhão, quatrOcentos e cinqUenta mil, 
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quarenta e cinco cruzados e setenta e oito centavos), cor
respondente a 47.830,14 Obrígações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN, Considerado o valor nomTnal 
da ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente cm março de 1985, 
junto à Caixa Econômic<l Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de meios-fios e galerias 
pluviais; construção de lavanderias públicas e aquisição 
de equipamentos pára colcta de lixo, no Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2{> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redaçãO final. (Pausa.) 

D1ÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE~TE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 
12 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 214, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car-
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neiro, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n'i'7.661, 
de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), com vistas a 
criar a figura do síndico ou depositário p·ara o período 
imediatamente posterior ao pedido, antes que ocorra a 
sentença de concessão, tendo 

PARECER, ~ob n'i' 14, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidadc e, no mérito, favorável. 

O SR:": PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 42 minutos.) 

Ata da 165~ Sessão, em 13 de agosto d.e1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 12 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
. SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michile-s
Fábio Lucena- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- He!vídio Nunes- João Lobo 
- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Tá.,..ora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto- Lucena- Amir 
Gaudêncio - Mauricio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Alaor Coutinho- Lviz Viana- João Calmon -Jo
sé Ignácio Ferrelra- Nelson Carneiro --Jamil Haddad 
-Alfredo Campos- S.evero Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo -Álvaro Dias - l:néas Faria -Arno Da
miani- Jaison Barreto- Ivan Bona to- Carlos Chia
rem - Octávio CardOso .. 

O SR. PRESIDENTE (Martins _Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos_ pelo Sr. 

1 'i'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N' 296, de 1986 

Requeremos urgência. nos termos do arl 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 159, de 
1986, relativa a pleito da PrefeitUra- Municipal de Ara
guaçu (GO). 

Sala das Sessões, 1:1 de ag-osto de 1986. -Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N' 297, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alim!a·b 
do Requerímento Interno, para o Ofício S/15. de 1986, 
relativo a pleito do Governo do Estado de Goiás. 

Sala das Sessões,_13 de agoSto cte 1986 - Alfredo 
Campos .....,... NiValdÕ Machado- Octáviõ Cardoso. 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Martins Filho 

O SR. PRESIDE.."''TE (Martins Filho)- Os requeri
-mentos lidos serão votados aPós a Ordem do Dia, na for
ma regimental. 

O SR. J?.~ESIDENT~ (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 214, de 1984, de autoria do Senador 
:-.lelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao 

-Decreto-lei n" 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de 
Falências). com vistas a criar a figura do Síndico ou 
Depositário para o período. Imediatamente poste
rior ao pedido, antes que ocorra a sentença de con
cessão, tendo 

PARECER. sob n9 14, de 1986, da Comissão 
-De Constituição e Justiça, peta constituciona

lidade, juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em discusào o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315, do Regímen~ 
to l11terno. 

O projeto ir~ a Comissão de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 214, DE 1984 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 7.661, de 
21 de junho de 1945 (Lei das F!!léncias), com vistas a 
criar a figura do síndico ou depositário para o periodo 
imediatamente posterior ao pedido, antes que ocorra 
a sentença de concessão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É acrescentado ao 142 do Decreto-lei n9 

7.661, de 21 de junho de 1945, o seguinte parágrafo úni
co: 

"Parágrafo único. Vinte quatro horas após a 
entrada do pedido de concordata, porém, o juiz no
meará um síndico ou depositário para todos os 
bens,-e rn:e-rcadorias do devedor, o qual por eles res
ponderá, sem jJi"ejufzo do deSelwolViritento normal 
das atividades da empresa concordat~ria, atê que 
Sobrevenha a .sentença referida no art. 144, caput." 

Art. 29 Esta le( entrará em vigor na data de sua 
puhlic:acão . 

Art. Jl' Revogam-se as disposiç?es em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se 
agora à apreciação do requerimento n'i' 296/86 de urgên
cia. lido no Expediente, para a Mensagem n'i' 159 de 
l 986, relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Ara
guaçu, Goiás. 

Em votação. 
Os Srs. senadOreS que o aprovam queiram perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

mat_éria, que foi despachada às Comissões de Economia; 
de Constituição e Justiça e de Município~. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 
sertr lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 786, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem rt' 
159, de 1986 (n9 208/86, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à "aprovação do 
Senado Fedei-ai proposta para que seja autorizada à 
Prefeitura Municipal de Araguaçu (G_Q) a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 823.734,25 (oit~ 
centos e vinte e três mil, -setecentos e trinta e- quatro 
cruzados e ,·inte- e cinco celttavos)". 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n~' 159/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da PrefeitUra Municipal de Arftguaçu, que objeti
va contratar, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sociéi.l-FAS a seg-llín~e_ operação de crédito: 

Características das opera.;ões: 
I-A- Valor: Cr$ 526.136.796 (Correspon

dente a 17.354,76 ORTN, à razão de Cr$ 30.316,57, 
em Mar/85)~ 

B-Prazos: 
I -de carência: 2 anos, 
2- de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
I - jiiros de 6% a.a., e 
2 _:: correção inonetãria de 70% do índice de va

riação das ORTN; 
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D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: Implantação de ga
lerias de águas pluviais, meios--fios e sarjet.as. 

II- A- Valor: CrS 297.597.455 (correspon
dente a 9.816,33 ORTN, à razão de Cr$ 30.316,57 
em Mar/85): 

B- Prazos: 
I - de carência: 2 anos, 
2- de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., e 
2 - correcão monetária de 70% do índice _de va

riação-das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM). 

E- Destinação dos recursos: construção e equi
pamento do centro educacional d~ _Araguaçu." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, anafisando as finanças Mu
nicipais, constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Cr$ I. I 18.614,2 mil mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após a efetívã:~ão do ~mprésti
mo pretendido e concluiu que a assunção do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamen~o da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SA.REM} informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econõ~ 
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nancei-ramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 113, DE 1986 

Autoriza a Pr_efeitura Mun-icipal de Araguaçu 
(GO) a coiltratar operação de crédito no valor de 
Czl 823.734,25 (oitocentos e-vinte e três mil, sete
centos e trinta e_quatro cruzados e vinte e cinco cen
tavos). 

O Senado Federal resolve; 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Araguaçu, Esta

do de Goiás, nos terriloS- do ãrf. 29 da ResOlução n<? 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi
to no valor de Czl 823.734,25 (oitocentos e vinte e três 
mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco 
centavos), correspondente a 27.171,09 ORTN, de Cr$ 
30.316, 57, vigente em marçoj85, juntO à Caixa EConó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinado à im
plantação de galeriaS de águas pluviais, meios-fios_ e sar
jetas, c:onst_rução e equipamento de Centro Educacional 
de Araguaçu, obedecidas as condições admitídas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comlssões, 25 de junho de_l986. - Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício- José Lins, Relator
Carlos Lyra - Severo Gomes- Lenoir Vargas- Alba
no Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comlssão_de E_con__omia çpn_çlui pela apresentação do 
ProjetO de Resolução n'>' 113, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Araguaçu, Goiâs, a contratar ope
ração de crédito no valor de 823 mil, 7~4 cr~zados e 25 
centavos, para os fins que especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões _d~ Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado que pro
fira o parecer da Comissão de Con:;tituição e Justiça. 

O SR: NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer-.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, co_mo cqnclu~_ão de_ seu 
Parecer so_bre a Mensagem n<? 159/86, dO Senhor-Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura MuniCipal de 
Araguaçu (GO) a contratar empréstimo no valor de Czl 

DIÁRIO DO CONG RESSONACIONAL (Seção II) 

823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trin
ta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos), destinado 
a financiar a construção de um centro educacional, na
quele Munidpio. 

O pedido de autorização foí formUlado .nos term9s do 
preceituado no art. 2<?_da Resolução n<? 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 2'>' da Resolução n9 
52,-de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es

- pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo.a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para profe
rir o parecer da Comissão de_ Municípios. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: so_b 
exame o Projeto de Resolução n9 , de 1985, de auto
ria da Comissão de Economia do Senado Federal, que 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Araguaçu 
(GO) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e trin
ta e quatro cruzados e vinte e cinco centavos), destinada 
a financiar a construção de um centro educacional, na
quele munidpio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade __ do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Cons_tituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, teõdo em -viSta a sifuação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o lnstíiuto do endivi
damento o único mecanismo de qtie-dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à apre
ciação do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores -que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
-sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. }?-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 787, DE 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 113, de 
1986. 

Relator: Senador Nivaldo Ma<::hado 

A Comiss_ão apresenta a reçlação final do_ Projeto de 
Resolução n'>' 113, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Araguaçu (GO), a contratar operação de cré
dito no valor de Cz.S 823.734,25 (oitocentos e vinte e três 
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mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco 
centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor- Jamil Haddad. 

ANEXO AO PARECER 
N• 787, DE 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 113, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
cu, , Presidente, pronulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaçu 
_ ( GO) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 

823.734,25 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e 
tri~!a e quatro cruzados e vinte e cinco centavos.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'>' É a Prefeitura Municipal de Araguaçu (GO), 

nas termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contra
tar operação de crédito no valor de CzJ. 823.734,25 (oito
centos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro cru
zados e vinte e cinco centavos), correspondente a 
27.171,09 Obrigações ReajustáVeis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$30.316,57, vigente em março de !985,junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal - FAS, 
destfnad:i à implantação de galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sarjetas, construção e equipamento do Cen
tro Educacional de Araguaçu, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores q-ue a aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vai à promulgàção. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se à 
apreciação do requerimento n9 297/86, de urgência lido 
no Expediente, para o Ofício n? S/15, de 1986, relativo a 
pfeito do Governo do Estado de Goiás. 

Em -votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiiam permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças e 
-de COnstituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueíros que profira o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. S.enadores: O Senhor Go
verna,dor do Estado de Goíás solicita do Senado Federal, 
nos termos do artigo 42, IV, da Constituição Federal, a' 
competente autorização para ·que aquele Estado possa 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
USI 39.100.000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dóla
res norte-americanos), destinados à liquidação de com
prõmissos externos em 1986. 

A operação foi autorizada pela Lei Estadual n9 10.065, 
de 25-6-86, da Assembléia Legislativa Estadual. 

Constam do processo cópia do aviso n'>' 673/86, no 
qual o Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República reconhece a prioridade da 
matéria e a capacidade de endividamento do Estado plei
teante. 

As condições financeiras da operação sujeitar-se-ão à 
aprovação do Banco Central do Brasil e à operação de
verá contar com a garantia da União Federal. 
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Nest<~s condições, somos pelo acolhimento do pedido 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 114, DE 1986. 

Autoriza o Gm·crno do Estado de Goiás a realizar 
operação dt• crédito cx!l.•rno no valor de USS 
39.100,000.00 {lrinta c nove milhões e cem mil dóla
res noi-te-a.mcricanos) 

O Senado Federal resolve, 
Art. ]<? E o Governo do Estado de Goiás autorizado 

a realizar, com a garantia da União, operação de em
préstimo externo no valor deUS$ 39.100.000.00 (trinta e 
no\'C milhões e cem mil dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, destinada 
ao programa de Rcfimmciamento da Dívfda" E.:"Cte"i'Iia_da
quele Estado. 

ArL 29 A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo FcÇI.t;oral, inclusiv~_ o exame das 
condições creditícías a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do artigo !I', inciso II, do Decreto nl' 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
da política económicó~financeíra, do Governo Federal, e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual nl' 10.065, de 25 de ju
nho de 19g6, 

Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' f 14, de 1986, em que autoriza O 
Governo do Estado de_ Goiás a realizar operação de em
préstimo externo no valor de 39 milhões e 100 mil dóla
res, para os fins que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Com a palavra o nobre Senador Nivaldo _Machado 
para proferir o parecer da Comissão de Con_stiluição e 
Justiça. 

O SR. NI\'ALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente P,rojeto de Resoluç_ào, da Comissào de Fi
nançt~s do Senado Federal, como conclusão de seu Pare
cer sobre o Ofício ''S'~ n~' 15, de_ l 986, autoriza o Gover
no do Estado de Goiás a contratar empréstimo externo, 
no valor de USS 39.100.000,00 (trinta e nove milhões e 
cem mil dólares norte-;,~mericanos), destinado a finançiar 
o Progmma da Dívida Externa daquele Estado. 

O Processo está instruído c_om todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfa.t(!r os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais iiplicáveis à es
péde, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constítucionafída
dc, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é 
favorii.vcl. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qu~ a aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço que conste 
na Ata o meu voto contrário. 

O SR-.- I, RESIDENTE (Martins Filho)- Será cons
tante na Ata o voto contrário de V. Ex•. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (l'vfartins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redução, que scr1í Gdo pelo 
Sr. !'~~Secretário. 

É lido o seguinte. 

PARECER 
N9 788, de 1986 

{Da Comissão de Rcda4;ào) 

Rcdaçào final do Projeto de R('Solução n9 114, de 
1986. 

Relator: Senador Jamil Haddad 
A Comissão a. presenta a redução fina_! çlo _Projeto de 

Resolução n~' 114, de 1986, que autoriza o Governo do 
Es(ado de Goiás, a reafízar operação de empréstimo cx
Lerno no valor deUS$ 39,100,000.00 (trinta c nove mi
lh61!s e cem mil dólares). 

Sal~t de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Martins Fillm, Presidente- Jamil Haddad, Relator 
- Nivaldo ~'tachado. 

ANEXO AO PARECER 
No 788, DE 1986 

Rcdação final do Projeto de Resolução n~ 114, de 
1986. 

Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Çonstituição, e 
eu, , Presidente. promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar 

operacão de empréstimo externo no valor de US$ 
39,100,000.00 (trinta e nove milhões e cem mil dôla~ 
res americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" Ê o Governo do Estado de Galãs autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
emprêstimo ex.terno no valor de USI39, 100,000.00 (trin
ta e nove milhões e cem mil dólares a_mericanos), ou o 
equivalente em outras moedas de principal, junto a gru~ 
po financiador a ser indicado, destinada ao programa de 
Refm:.útdamento d<J Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2<:> A operação realizar-se-á nos moldes aprova-
dos peio Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fat:enda em articulação com o Banco Cen
tfi.i.l do Brasil, nos termos da artigo l'i', item II, do Decre
to n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução du polí~ 
tica econômico~financeira do Governo feder_al, e, ainda, 
as=-dhtposiçõcs da Lei Est:.JduaJ n~' \0.065, de 25 de junho 
de 1986. 

Art. J9 Esta Resolução entra em vigor na _data de 
sua publicação.' -- - -

O SR. PRE..'HDE!\TE (Martins Filho)- Em discus~ 
são a redução final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. SenadOreS que a aprovam, queiram permane

cer sentados. (Paus<~;.) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçào final, a matéria vai à promul

gação. 

O SI~. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
13 horas e 40 minutos, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n<:> 33, de 1986, de autoria do Senador Nivaldo 
Machado, que "acrescenta§ 39 ao artigo 17 do Decreto
lei n9 5, de 4 de abril de 1966 e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n~'s 747 e 748, de 1986, das Comis
sões: 

-OE;> Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
c juridicidade e:- no mérito, favorável: e 

- UE;> Transportes, Comunicação c Obras Públicas, fa
vorável. 

O SR. PRESIDEVfE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

( Le1•anta-~·e a sessão à.t 13 horas e 38 minutos.) 

Ata da 166<' Sessão, em 13 de agosto de 1_986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 13 HORAS E40 MINI..'TOS, ACHAM-SE PRE
SES TE$ OS SRS. SENADORES:· 

J0rge Kalume - Altevlr Leal - Eunice Mic:hiles
Fábio Lucena- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chave::;- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueíros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Sllva- Helvidio Nunes- João Lobo 
-César Cais---: José_ Lins- Virgílio Távora- Moaçy_r 
Duurte- Marttns Filho~ Humberto Lucena- Amir 
Gaudencio - Maurício Leite - Josê Urbano - Cid 
Sa.mp<Lio - Nivaldo Machado - Guilherme PaJmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco-

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Martins Filho 

Lourival Baptista- Passos Pórto- JutahY Magalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamili-Jaddad 
- Affrcdo Campos- Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria- Arno Da
miãni- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
rclli - 0-:távio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE {l\·1artins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
H;,~vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

l "-Secretário. 

É lido o :.;eguinte 

REQLERI:\IENTO 
:\9 298, de 1986 

Requeremos urgt:ncia. nos termos do art. 371, alfnea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 242, de 
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1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --0 requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos regimentais. (Pausa.) 

Passa-se .à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, eril -piiineifO turriO; do Projeto de Lei 
do Senado n'i' 33, de 1986, de autoria do Senador Ni
valdo Machado, quç, "acrescenta§ 39 ao art 17 do 
Decreto-lei n9 5, de 4 de abril de 1966 e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 747 e 748, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favOrável; e 

- de Transportes, C'omunicacõcs c Obras Públi
cas, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro" turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o projeto voltará oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turno regimental. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, DE 1986 

Acrescenta § 3~' ao artigo 17 do Decreto-lei n9 5, de 
4 de abril de 1966, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ao art. 17 do Decreto-lei n~ 5, de 4 de abril 

de 1966, na redação imprimida pelo artigo 29 da Lei n~' 
5.480, de !O de agosto de 1968, fica acrescentado o§ J'i', 
com a seguinte redação: 

"Art. 17. . .....•.....•...•.••.•........ 
§ 39 Para cada navio de longo curso atracado 

no cais ou fundeado ao largo, o Comandante, o Ar
mador ou seu representante legal requisitará, obri
gatoriamente, o vigia-chefe, o vigia de portaló e o 
vigia rondante." 

Art. 29 O Poder Executivo, através _do Ministério 
dos Transportes, no prazo de noventa (90) dias, expedirá 
nova regulamentação dos serviços de vigilância em na
vios, por vigias portuários matriculados nas Delegacias 
do Trabalho Marltimo e de preferência sindicalizados, 
com a finalidade de ajustá-la às alterações d~orrentes 
desta lei. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 298, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n"' 242, de 
1986, relativo a pleito do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Estando a matéria dependendo do parecer da Comis
são de Economia e verificando~se a ausência da maioria 
dos seus integrantes, a Presidência, noS termos do § }9 do 
art. 90 do Regimento Interno, designa o nobre Senador 
Marcelo Miranda, substituto eventual na referida Co
missão a proferir o parecer daquela Comissão. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 242/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

pleito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de 
Mato Grosso S/ A, este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação 
A- Valor global: CzS 247.912.000,00 (equivalente a 

2.330.000 OTN de CzS 106,40), a seguir discriminadas: 

1- CzS- 85.652.000,00 (805.000 OTN); 
11-CzS- 162.260.000,00 (1.525.000 OTN); 
8- Prazo: 
I -de carência: 18 meses (Operações I e II); 
2- de amortização: 216 meses (operações I e II); 
C- Juros: FINEST t e 2 = 4,5% a. a. (operação l); 
REFINAG/REFINESG- CTE = 6% a.a. (operação 

11); 
D- Garantias: Imposto sobre CirCulação de Merca

.dorias- ICM (operações I e II); 

E - Destinação dos recursos: . 
Operação 1 : integralização e recomposição do 

FAE/MS· 
Operação JI· contratos especiais para complemen· 

tação dos recu;sos para obras de comunidades médias e 
de grande porte. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças es
taduais constatou que, não obstante a natureza extra
limite da contratação pretendida, o endividamento con
solidado interno do Estado permanencerá contido nos li
mites fixados pelo artigo 2~', da Resolução n"' 62/75, par
cialmente modificado pelo artigo I"' da Resolução n9 
93/76 e pela Resolução n9 64/85, todas do Senado Fede
ral. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de Mato Grosso SfA considera viável técnica eco
nômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 115. DE 1986 

Autoriza o Got'erno do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de CzS 
247.912.000.00 (duzentos e quarenta e sete milhões e 
no'l'ccentos e doze mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" :É o Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
em CzS 247.912.000,00 (duzentos e quarenta e sete mi~ 
lhões, novecentos e doze mil cruzados), corrresponden
tes a 2.330.000 OTNs, o moritante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar uma operação 
de cfêdito de igual valor junto ao Banco do Estado de 
Mato Grosso SjA., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada 
à integralização e recomposição do FAE/MS (operação 
I), e a contratos especiais para complementação dos re
'Cursos para obras de comunidades médias e de grande 
porte (operação II), obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 t 15, de 1986, que_ "autoriza o 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de crêdito no valor de Cz$ 247.912.000,00, 
para os fins que especifica." 

Dependendo do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiro_s, 
para proferir o parecer. 

O SR. Hf:LIO GLIEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 247, do Senhor Presidente da 
Repóblica. autoriza o Governo do Estado de Mato 
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Grosso do Sul a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
247.912.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, no
vecentos e doze mil cruzados), destinado a financiar 
obras de comunidades médias e de grande porte. . 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 29 da Resolução nl' 93, de 1976, do 
SenadO Federal, implicando, por conseguirite, a rião ob
servância dos limites fixados no art. 2~' da Resolução n~' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja viS-ta que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo _de Apoio- FAEjMS. 

Assím, ~·erifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicídade e técnica legislativa. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE!'\TE (Martins Filho)- O parecer ê 
favorável. 

com-pletada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDE!'\TE (Martins Filho) - Sobre a 
mesa parecer da Comissão de Redação, que será lido 
pelo Sr. {9-Secrctário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N.0 789, de 1986 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 115, de 1986. 

Relator: Senad·or Nivaldo Machado 

A Comissão !lJ!l<l1esenta a reda.ção final do 
Proj:eto de ReoohtÇào n.0 115, de 1986, que 
autoriza o Governo t\'o J;lstado de Mato 
GrOiSOO do SUl ( MS), a contrrutar operação 
de •credito no V'alo·r de CZ$ 247.912.000,00 
(duzentos e quarenta ·e sete• milhõ-es, nove
centos e :doze mi.'l eruza;dos). 

Sala d.e .Reuniõe.s da Comissão, !3 de 
agosto d'e 1986. - Martins Filho, Presidente 
- Nivald<> Machado, Relator - Jorge Kalu-
m.e. 

ANEXO AO PARECER N.o 789, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolu

ção n.0 115, de 1986. 

Faço saJber que o Senado Federal aprovou, 
noo termos do wt. 42, inciso VI, da Consti
tuiç-ão, ·e eu, Pr·esiden'be, promul·go a seguin
oo 

RESOLUÇAO N.o , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Ma
to Grosso do Sul, a contratar operação 

de crédito no valor de CzS 247 -~12.000,0~ 
(duzentos e quarenta e sete milhões e 
novecentos e doze mi-l cruzados). 

O S.enado Flederal resolve: 
Ar\. 1.0 11: o Governo do Estado 'de Ma

to- Grosso do Sul, nos ter-mos d'o art. 2.0 da 
Resolução !n.o 93, de 1Lde outubro de 1976, 
do Sen.ru:~o FOO-era:l, a;utori~o a contratar 
ope·ração de crédito no vS!lor de CZ$ ...... . 
247.912. OCO,OO (<lu•entos •e quartmta e sete 
milhões, no'l'ecm>bos e doze· mil cruzados), 
corresponderi te a 2. 300. ooo Obrigações do 
Teoouro Na-clonai - OTN, junto ao Banco 
do Esta.do de Mato Gr<Js.s<:> S.A., e&te na 
qualidadle ó'e 1agente financeiro :cto Bam:co 
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Naci·onal da Hp..bita·ção - BNH, destinalda à 
,lntegrall:lação ·e reoom,poslç'áo do FA:E;/MS 
(operaçao IJ, e a contraJOO.. especiais para 
eornplenrenta·ção dos recursos ;para obras 
ld~ comunidad'e'S médias e de grande porte 
(operação I!), no Estado, obedecidas as· con
dlçoes a•dmitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta ;r;esolução 'entra em vigor 
na data ã.'e .sua publicação. 

O SR. PRESIDEVI'F. (Murtins Filho)- Em discus
são a redução final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votuc;ào. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirnm permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia designa para a sessão ordinária de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 266, de_ 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção_ II) 

nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado, do Senhor Minis
tro de Estado_ da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo social, 
dos recursos constantes do dt!nomínado Plano de Metas, 
in§tüuído pelo Decreto-lei nl' 2.288, de 23 de julho de 
1986. 

Dh;cussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 62, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 628, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
331.865,03 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e ses
senta e cinco cruzados e três centavos). tendo 

PARECERES, sob n9S 629 e 630, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurididdade; _e 

-de l\:1unicipios, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 63, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
Cómõ co-ncrusão de seu Parecer n» 631, de 1986), que au-
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toriza a Prefeitura Municipal de Araranguá (SC) a con
tratar empréstimo no valor de Cz! 629.758,86 (seisct:ntos 
e vinte e nove míl, setecentos e cinqUenta e oito cruzados 
e oitenta e seis centavos), tendo 

PARECERES, sob n9s 632 e 633, de 1986, das Comis
sões: 

3 <~-de Constituição c Justiça, pela constitucionalída
de e juridícidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Discussão, em turno ónlco, do Projeto de Resoluç~o 
n9 67, de 1986 (apresentado pela Comissão de EconomJa 
como concfusâo de seu Parecer n9 643, de I986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus (RN) a con
tratar empréstimo no valor de CzS 452.749,57 (quatro
centos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
nove cruzados e cinqUenta e sete centavos), tendo 

PARECERES, sob n9s 644 e 645, de 1986, das Comis~ 
sôes: 

--.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude; e 

-de !\'Iunicípios, ravorável, 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
r:.lda a sessão. 

(L_eranta-se a sessão às !3 horas e 46 minutos.) 

Ata da 167~ Sessão, em 13 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Gastão Müller 

ÃS 14 HORAS E JONJNVTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice_ M~chiles
Fábio Lucena- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares-- Aluysio Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Guelras - Alexandi-e Costa - Américo de 
Souza- Alb!!rto Silva- Hclvídio Nunes- João Lobo 
-César Crils- JOSé 1:Tns--=- Vírgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite -José Urbàno - Cid 
Sampaio - Nivaldci-Machado -Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra- Luiz_ CaValcante- Albano Franco
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalh_àes 
- Alaor Coutinho- LUiz Viana- João Calmon ...:.;Jo
sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
-Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- G<tStão Müller- Josê Fra
gel!i - Marcelo Miru.nda- Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Fa,ria --Arno Oã
miani- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
relli - Octavio Cardos_a. 

O SR. PRESIDENTE (José Pragclli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs.. Senadores.. Ha
vendo número regímen!al dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que vllo ser ]idos pelo Sr. 

1~'-Secretârio. 
Sào lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 184, de 1986 

Isenta do imposto de renda os adi
cionais de insalubridade e periculosi
dade previstos na Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congre.sso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São isentos do imposto de ren

da os adicionais cte insalubridade_ .e pericu
losidade previstos~ nos arts. 192 e 193 da 
COnsolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 2.o Esta I:ei entra 1ern vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições 1em 
contráJ'io. 

Justificação 

Pretieilde-se não s.ej a considerado como 
receita tributável o pagamento feito pela 
·empvesa empregadora, a título de pe·ricu
losidacte· ou insalubridade, comprovado que 
a Receita Federal tem entendido _não ser 
receita tributável gratiflcaçoos assemelha
cia.s, .. às recebidas por militaxtes, pel~s des
gastes r·esultantes de atividacte de voo, sal
to em pára-quedas, Imersão a bordo de 
submarinos e tn.Iergulho com escafandro 
ou outro aparelho. 

O Decreto n.0 85.450, de 1980, aprovan
do o Regulamrento ]Jara a cobrança e f!.s
calização do Imposto sobre a Renda e Pro
ventos de Qualquer Natureza, retira do 
eômputo do :r€nd!rnento bruto, na forma 
do item XX do' art. 22, nas importâncias 
recebldaJS pelos mllitaroo a título de !nde
ni.za~ão, assim consid'eradas as dlár1as, 
ajudas de custo, despesas de transportes, 
repr-esentação, moradia r.e compensação or
gânica pelo desga.ste resultante de at!vl
tlades de vôo 'éln aeJ;-onaves militares, salto 
em pãra~quedas, imersão a bordo de sub
marinos e · lhi€-l'gulho com escafandro ou 
com aparelho". 

A Receita Federal tem recusado, reitera
damente_,_ 'CLUalq_uer acolhida aos: recursos 
interpostos eontra a cobrança de imposto 
de renda sobre a.s importâncias rec1ebidas 
a títUlo de insalubridade ou periculosidade, 
nec.essário, portanto, que a lei claramen-

te disponha sobre a matéria, inspirada no 
princípio Constitucional da isonomia legal. 

Sala das Sessoos, 13 de agosto de 1986. 
- Nelson Carneiro. 

LEG!SLAÇAO CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS" LEIS 
DO TRABALHO 

Art. 192. O exercício de trabalho em 
eónaJções looa.lubres, aclma dos llrnltes de 
tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Tl'abalho, aJSsegura a tyercepção de aJdicio
nal respect!vamentle de 40%. (quarenta por 
cento), 20% (vlnte por cento) e 10% (dez 
por cento) do saláJ'io rnínlmo da região, 
segundO s.e classifiquem nos graus :máxi
mo, médio e mínimo. 

Art. l9a. Sã() consideradas. ativ!daJdes 
ou_ opé,raç6es -iperig~3:-S, na forma da re
gulamentação aprovaJda pelo Ministério do 
Trabalho, aquelas que, :por sua natu.reza ou 
métodos de trabalho, impliquem o oontato 
permanente coru. infiamáveis ou explosi~ 
vos em condições de risoo acentuado. 

§ 1.0 Q trabalho em condições de per!
culosidade assegura ao ~empregado um adi
cional de 30% (trinta por cento) sob"e o 
salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. 

§ 2.0 O empregado poderá optar pelo 
adicional de insalubridade que pol'Vlentura 
lhe sei a d!evido. 

(As Comissões de constitu'i.ção e Jus
. ct!ça e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO- SENADO 
N.0 185, de 1986 

Extingue o concurso vestibular. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. L° Fica extinto o concurso vestibu

lar como forma de acesso aos cursos de gra
duação. ministrados por universidades e es
tabelecimentos isolados de ensino superior. 

Art. 2.0 O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei, dispondo sobre formas alterna
tivas de_ ajustamento entre o número de 
cari.didatos e o número de vagas ao ensino 
superior. · 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor no ano 
Ietivo seguinte à data da sua publicação. 

Art. 4.0 São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 
O concurso vestibular é amplamente co

nhecido com·o- um exame de acesso ao en
sino superior. estabelecido no inicio deste 
século no Brasil. Embora se tenha tomado 
necessário em virtude de o número de pos-. 
tulantes ser maior que a disponibilidade de 
vagas é sobejamento conhecido que o refe· 
rido exame tem causado sérios males à edu
cação nacional. Autores das mais diferentes 
tendências têm verberado contra a seletivi· 
dade deste gargalo. 

Não tendem a ser vencedores os que che· 
gam mais tarde à competição e buscam os 
preparatórios como meio de alcançar o 
acesso aos graus mais altos de ensino. Por 
out,r{) lado, o exame vestibular imprime sé· 
rias distorções ao ensino de 1.0 e 2.0 graus, 
provocando sua debilitação como efeito das 
restrições que lhe são direta ou indiretamen
te impostas. Em vez de aqueles níveis de 
ensino buscarem--a educação em si, eles têm 
seus objetivos pervertidos pela preparação 
para os exames e a busca do diploma. Con
forme- longa tradição imposta p-elos ~mes, 
o ensino de 2.0 grau em particular tem ad
quirido carátei' preparatório em detrimento 
de suas finalidades_ eminentemente forma
tivas. 

Cumpre, tOdavia, reconhecer que, apesar 
dos seus graves inconvenientes, o vestibular 
promov_e o inçlispensável ajustamento entre 
o número· de candidatos e o número de va~ 
gas nas carreiras. Assim, não podendo ser 
irrealista, este_ projeto de lei propõe que, 
em sua regulamentação, sejam propostas 
formas alternativas de ajustamento entre o 
número de candidatos e o número de vagas 
no ensino superior. Desta !õrma, o Brasil 
poderá incluir-se entre aqueles p_a!ses que~ 
em vez de disporem de um exame de habi
litação, apresentam outras formas - mais 
justas - de acesso ao ensino sup-erior. 

Sala das sessões, 13 de agosto de !986. -
Jorge Kalumc. 

(As Comissões de Constitu_tçãÇJ e Jus
tiça e de Educação e Cultura.} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os projeios li
dos serão publicados !!; remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São tidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 299, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento l_nterno, para a Mensagem n'i' 186, de 
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1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Jan
duis (RN). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Octá~·io Cardoso- Nivaldo Machado- Ja
mil Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 300, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 190, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Presi
dente Dutm (MA). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Nh'aldo Machado - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - Os requeri
mentos lidos serão votados apó<; a Ordem do Dia, nos 
termos regimentais. 

O SR. PRESIDE::"-JTE (José Fragc!li)- A Presidência 
reccbçu a Mensagem n~' .:!i:-:2, de 1986 (n(> 413/86, na ori
gem), pc-1? qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo 
.:om o arl. 2(> da Resoluç::io nç 93/76, do Senado Federal, 
.solicita autorização para que a Prefeitura Munic.ipal de 
Ahar..::nga (_MG) p<lssa co_ntratur opÚação _de crédito, 
para os fins que especifica, 

A matéria será despachad<! às Comissões de Econo
mia, de Com>Lituiçilo e Justiça e de Municípios. 

O Sr. Prcsid(.•nlc- (José Fragelli)- Concedo a palavra 
<to nobro:..· Senador luiz Viana. 

O .SH. I.l'IZ \'1.-\:"o!A PMDB- BA. Pronuncia o se
guintC -discurso.) ---Sr."- PreiidefltC, Srs: -SenadQr_es: 

Hú doi:'. dias, o candidato Waldir Pires. candidato do 
povo baiano ao Governo do Estado, lançou a sua cam
pan<.L de bónus partidários. Foi o meio que ericontramos 
para nos antepor à orgia que está existindo na Bahia em 
mutéria de propaga ndu, de derram<! de dinheiro pura fins 
eleitorais. 

O qu..:: o Partido do Governo está dispendendo para as 
deiçõ~.~ d.:t B11hia é realmente alguma coisa incalc_ulável, 
e para mim afrontosa. Numa terra pobre, necess_itada, 
onde não h:.í escolas. onde os hospitais não têm as míni
mas condições para atender os doentes, é inacreditável 
que se gaste uma torrente de dinheiro para financiar a 
eleição de um candidato. 

D..:: lato, Sr. Presidente, só há três maneiras de se fi
nanciar a..s.._campanhas p~)líticas: ou são financiadas pelo 
povo. atra\·és dos fundos partidários, ou. então, inevita
velmente, iri10- pesa r sObre os CO"rres do Estado. seja dire
tamentc. seja indiretamente, através de empresas, de em
preitciras. de multinacionais. Não sei, destas duas últi
mas formas. qual a que está suprindo de recursos o can
didatá do Gciven1õ JU Bahia: Mas já -c-aus:.l espan-to, Sr. 
Presidente, uma vez que todo mundo sabe o que custa a 
televisão. o que cust:.~m as faixas, o que custan~_os sim
ples. ~;artúz..::s qiii-cObfem. não direi"de Salvador, todo o 
E~tado du Bahia. Devem ser niíThUe~ e milhões de carta-
7CS c hi\h(lcs de cruzados. f: uma cOisa Ufrontosa, Sr. Pre
sidente, como já disse. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex~ me permite um apar
te. Senador Luiz Viana? 

O SR. LUZ \'IA~ A - Com muito prazer. 

O Sr. Benedito F-e-rreira- Nobre Senador Luiz Viana, 
pou-cos nesta Casa, talvez, têm, para a felicidade dos que 
o admiram, a experiência e, sobretudo,<! autoridade mo
rui de V. Ex~ para ocupar a tribuna do Senado, estribado 
na sua larga folha de serviços prestados ao País como 
também ao seu Estado, ao Estado da Bahia. Por certo V. 
Ex~. com a sua longa experiência de vida pública, está, 
através deste seu pronunciamento, mostrand6-ã se-u es
t:.~rrecimento de como as exceções~ desgraçadamente, 
vão virando regra no BrasiL O pior, nobre Senador Luiz 
Viana, é que no meu Goiás as notícias não são melhores 
do que essas que V. Ex~ traz neste momento. Tenho notí
cias, por exemplo, do insulto que se está cometendo à 
pobreza do meu Estado-~ sabe V, Ex~ da_ situação no 
Estado de Goiás, o Estado ficou relegado, esquecido, 
como que isolado 150 anos do deSenvolVimento brasilei
ro, hibernado, até a presença de Brasília aqui no seu ter-
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ritório. A verdadt:: é que, em Goiás, tive notícias. esta se
mana, de programas de campanha de um candidato, por 
coincidencia c:.~ndid:.~to do Governo, cujo contrato com 
uma rede de tdcvisào iá do Estado foi lixado em 17 mi
lhôes de cruzados por mês. Sabe V. Ex~ que esta impor
tâm::i~l é tào vultosa que é bastante para montar uma 
emissoru de televisão e ainda sobr..t dinheiro. Então, vê 
V. Ex" que. como disse, desgraçadamente a exceçào vi
rou regra. Queira Deus que o povo tcnh..t realmente bom 
~cnso c discernimento para não dcixar~se Icv<tr por essa 
onda de dinh..::iro fáo.::il, que, sem dúvida alguma, não é di
nhcir•l uanho .:om o s.uor e o trabalho, ma~ é dinheiro 
farto c l'âdl. Que tenha, .:o mo disse, um discernimento 
paru escolher os tnelhures, que nem sempre são capazes 
d..: ~;ustcar essas Ja.ustosas campanhas. Parabt:n~ a V. Ex~ 
p~)f CS!ll dcnúnCÍ<J. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ext, porque, 
realmente, quero limitm-me à Bahia. Sei que a Bahia, no 
quadro nacional, não é uma exceçào. 

Tive oportunidovle, e também não _é um fato novo, já é 
um fato antigo, mas que se agrava dia a dia, vivo na polf
tica d<t Bahia há cinqüenta anos. Todas as campanhas 
custaram dinheiro. Em todas foram despendido recur
sos, muitas vezes, do E:.ta.do, através desse ou daquele 
meio. dessa ou daquela secretaria. Mas o que está acon
tecendo, hoje, n~ Bahia é uma coisa inaudita, é uma coi~ 
sa nunca vista. E uma coisa realmente afrontosa vermos 
na Bahiu, que é pobre, onde não há escolas, onde não há 
ho~pitais e onde há funcionários que não estão receben
do, vt::rmos que estão despendendo torrentes de dinheiro 
para um candidato ou para o candidato do Governo. 

Como cm breve iremos celebrar o centenário de Octá
vio ~fU:ngabeira. me dei ao trabalho, um grato trabalho, 
de ler alguns discursos desse ilustre brasileiro. Num deles 
encontrei, ele f:.1lava justamente em matéria de eleições. 
Dizia Octávio Mangabeira: 

"Há, na matéria, pontos cruciais. Um, todavia, é 
crucial entre todos. Muito se tem batido sobre ele. 
Não resisto a bater, por minha vez, até para integri
dade do meu arrazoado: a excessiva influência, cada 
vez maior, do dinheiro nas eleições brasileiras desfi
gura completamente a fisionomia democrática e, se 
não conseguirmos dominá-la até onde for possível, 
a·cabará destruindo a nossa. democracia (muito bem), 
pelo pior dos processos, que é o de degradação, o de 

-desonra; em uma palavra: o do apodredmento." 

_Realmente, Sr. Presidente, o que estamos presencian
do na Bahiu ~uma degradação. Lamento que isto acon
teça justamente na Bahia. 

Faço dayui, portanto - não diria um apelo, porque 
sei que nào adianta nada - uma advertência ao povo 
baiano, para que, respondendo a esse sistema, a esse re
gime de corrupção que está imperando t!m nossa terra, 
felízmente sem êxito. porque nada vai impedir a vitória 
do candidato Wuldir Pires, que ü povo acorra, aceitando 
apoiando o apelo que lhe está sendo feito, para contri

buJr com pequenas importâncias, com pequenas quan
tias, mas que, somadas, irão representar um total impor
tante e sub~tancial, para qu_e possamos financiar, hones
tamente, a noss<l campanha. 

í:. pura isto que estamos apelando ao povo baiano, e 
estou certo de que, assim como está pronto para acorrer 
às urnas, o povo baiano iril acorrer com a sua contri~ 
buiçào para os bônus da nossa campanha partidária. 
(Muito bem!) 

O_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOVSIO CHAVES (PFL- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A 22 de novembro de 1984, foi inaugurado, em sua 
primeira etapa, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, aconte
cimen_to de signifiCação excepcional não só para a eha
ma:da Amazônia Oriental como, de resto, para todo o 
País, porque a Hidrelétrica de Tucuruí é seguramente a 
maior usina dessa natureza já construída no Pais. 

Esta obra, COf!lO Itaipu, foi, algumas vezes, criticada. 
Para os que não examinavam cOm profundidade o grave 
problema energético brasileiro, eram obras faraônicas 
que estavam sendo feitas com o sacrifício da Nação. Ho
je, está provado de tal forma, não hã pessoa alguma ca
paz de contestar esse fato, sem a construção dessas duas 
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hidrelétricas o País esw.ria mergulhado, numa crise enerM 
gética profunda, que iria retardar não por ano, mas por 
décadas o desenvolvimento nacional. 

O aproveitamento hídrelétrico de Tucuruí foi concebi
do para implantação em duas etapas, das quais a primei
ra, compreendendo as unidades dela 12, se encontra em 
fase final de execução. 

Há poucos dias fiz uma demorada visita à Usina Hi
drelêtrica de Tucuruí e constatei que já se uftimcúa a 
montagem da 6• unidade e estavam sendo. acelerados os 
trabalhos para completar a montagem das demais que 
compõem esta primeira etapa. Para a construção da se
gunta etapa, que compreende as unidades de 13 a 22, foi 
estudada uma alternativa, de modo a minimizar os cus
tos de implantação da segunda Casa de Força da UHE 
Tucuruí, que consiste basicamente em separar a segunda 
etapa da Usina em duas fases: --

a) a primeira fase a ser inicialmente impli:mtada com a 
Casa de Força destinada a quatro máquinas (1.320 
MW), acrescida do mlnimo de estruturas p~ra as restan
tes seis máquinas, e do vertedouro complementar; 

b) a segunda fase a ser futuramente implantada (pos
sivelmente após Santa Isabel), no rio Araguaia, comple
mentando as estruturas e instalações das seis máquinas 
restantes. 

A adoção de modelos clássicos de engenharia _para a 
implementação de ampliações em projetOs hidrelétricos, 
normalmente, exige a construção de obras provisórias de 
barramento. 

O Sr~ Benedito Ferreira - V. Ex~ me permite? 

O SR. ALOYSIO CHAVES -Concederei o aparte 
logo a seguir, quando completar esta informã.ção, 

Tal não ocorre em Tucuruí, mercê da concepção do 
projeto e do próprio local, o que permite grande facilida
de construtiva, com a conseqüente redução de custos. 

Em função das contingências econômiCo-fin"aO.ceifàs 
atuais, a ELETRONORTE estudou soluções alternati
vas capazes de minimizar os investimentos e otimizar os 
benefícios, considerando as peculiaridades destes em
preendimento e as expectativas atualizadas de crescimen
to de mercado. 

Uma delas se mostrou particularmente atraente sob os 
aspéctos técnico, econ-ômico, financeiro e social. 

Esta solução - inovadora sob o ponto de vista de 
concepção, contempla a instalção de 4 unidades, em uma 
etapa intermediária, sem que para isto seja necessária a 
construção de qualquer obra provisória de barramento. 

As obras temporárias, usuais em soluções clássicas, se
rão substituídas por estruturas de volume mínimo de 
concreto nesta fase e que serão incorporadas à etapa de
finitiva, sendo dimensionadas, nessa fase,_exclusivamen
te para permitr a estabilidade do barramento. 

Inegavelmente, a solução, por permitir realizar o pro
grama de motorização sem qualquer constrangimento, e 
não utilizando obras temporárias complementares, é ni
tidamente a de melhor qualidade técnica e minimiza o in
vestimento global, além de permitir um cronograma de 
desembolso compatível com a realidade econômico
financeira que o País atravessa. 

Esta alternativa, iO.dicad<~: na seqUência deste pronun
ciamento, apresenta uma série de vantagens, enlre as 
quais se incluem: 

-baixo investimento, disto decorrendo pequeno cus
to do quilowatt instalado; 

-aproveitamento da infra-estrutura do- canteirO de 
obras e vila residencial existentes: 

-aproveitamento de ffiào-de-obrajá adaptada ao lo~ 
cal e com bom nível de qualificação resultante de sua 
participação na etapa inicial do empreendimento; 

-preservação da harmonia social pelo aproVeitamen-
to de razoável contingente humano cm uma região com 
poucas alternativas de absorção de mão-de-obra e poten
cialmente conturbada; 

-evitar o desembolso considerável e improdutivo de
corrente da desmobilização da atual infra-estrutura, e 
aquela decorrente de sua futura remobilização; 

- eliminação de obras provisórias e seus custos decor-
rentes; 

-diminuição dos custos para a implantação da etapa 
final do empreendimento pela incorporação das estrutu
ras de barramento propostas nesta solução; 

- adoçào do mesmo modelo construtivo usado na 
primeira etapa com o uso de técnicas consolidadas; 

-segurança quanto ao cumprimento do cronograma 
físico ~ financeiro em função do perfeito conhecimento 
das condições existentes; 

-minimização das obras de escavação, uma vez que, 
na construção da i' etapa, as áreas se\ecionadas como de 
empréstimo foram aquelas que seriam incorporadas à 
etapa final; 

-pronto atendimento aos requisitos de mercado e 
agiliwção de amortizaçiío do investimento pela dimi
nuição do hiato entre construção e operação; 

-oportunidade de redução dos custos de implan
tação do vertedouro complementar, imprescindível à se
gurança do barramento em função dos novos dados hi
drológicos. 

Estas, as grandes vantagens que são apresentadas para 
a continuidade da obra, para recomendar o início ime
diato dessa segunda etapa de Tucuruí. 

Ouço o nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador AJoysio 
Chaves,_ falur de_ Tucuruf, ou ouvir f~Jar de Tucuruí, é, 
seni OúVida alguma, gratificante Para quantos vivam ou 
trabalhem nessa região, sobretudo para V. Ex'-, que foi, 
inquestionavelmente, um dos grandes artífices da conse
cução do grande objetivo, principalmente no que diz res
peito à construção das eclusas, para o aproveitamento da 
navegação fluvial do _Tocantins. Seria muito bom QUe o _ 
povo do Parâ, já que nós do norte de Goiás, também be~ 
neficiários dessa obra, não podemos fazê-lo, que o povo 
do Pará, agora, nessas eleições que se avizinham, rendes
se a V. Ex• a justa homenagem ou, mais do que isto, re
tribuísse a V. Ex•, através de uma consagradora votação, 
o trabalho que V. Ex' desenvolveu para a realização de 
Tucuruí, como de resto outras obras que têm beneficiado 
a Amazônia, como um todo. Por outro lado, V. Ex' re
clamou das injustas formulações que fizeram contra Tu
curuí, quando inquinaram essa obra de faraônica, até 
porque, fazendo confusão com a dívida externa, malicio
samente, até porque obra realizada com cimento brasi
leiro, ferro brasileiro, mão-de-obra brasileira, obviamen
te, as mâquinas, em grande parte, produzidas no Brasil, 
sem dúvida alguma obras realizadas com cruzado, e não 
com dólar. Praza aos céus, Senador Aloysio Chaves, que 
todas as obras faraônicas deste País tenham realmente a 
substância, o conteúdo que possui Tucuruí e custem ao 
povo brasileiro o que realmente custou Tucuruí: cruza
do, mão-de-obra, matéria-prima e materiais nacionais. 
De sorte que Tucuruí- sabe V. Ex' mais do que nin~ 
guém - como de resto todo o Tocantins, não é uma re
serva hidroelétrica para a Amazônia. ~ mais do que isto, 
é a única perspectiva real para a sustentação do próprio 
Nordeste, em termos de energia elétrica, porque esgota
das estão quase que todas as possibilidades hidroelétri
cas do Nordeste e nenhum ponto mais próximo do que 
aquele não cabe, no momento, só o que V. Ex• postula, 
inteligentemente, para que se aproveite o que lá já está, 
que se inicie logo a segunda etapa, mas que se bl!squem, 
também, os meios, sacrificando outras obras de menor 
significação, jã que nossa demanda de energia cresce 50% 
de tudo aquilo que existia no Brasil anteriormente a 
1964. Logo, as obras da Revolução não foram faraôrúcas 
neste setor, de modo especial. De qualquer forma, Sena
dor Aloysio Chaves, tendo em vista a escassez de energia 
que já atinge o Sul do País e que, breve, irá asfixiar esse 
início de desenvolvimento que retoma o Nordeste. É 
bom que se cuide de aproveitar não só a segunda etapa 
de Tucuruí como as outras obras, conforme já mencio
nou V. Ex', no caso Santa Isabel e outras quantas já este
jam levantadas nessa Região. Muito obrigado e para
béns a V. Ex•, como parabenizo o povo do Pará, que terá 
oportunidade, em 15 de novembro, de retribuir a V. Ex• 
esse esforço que o nobre Colega ainda hoje continua em
preendendo em fav~r da sua Região. 

O SR. XLOYSIO CHAVES - Agradeço a V. Ex' as 
palavras que me dirige, nobre Senador Benedito Ferrei
ra, porque V. Ex•, embora represent;wdo, com muito 
brilho e competência, o Estado de Goiás, é também um 
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amazónida, conhece perfeitamente a Região, sobretudo 
0 Estado do Parâ, e pode avaliar da importância e da re
percussão expepcionais desta obra, que já socorre o Nor
deste com energia elétrica. como permitiu o funciona
mento da ALUMAR no Maranhão, para a produção de 
alumínio metálico. Essa segunda etapa ê indispensável 
para a complementação da obra, para regularizar a na
vegação ao longo do Tocantins e cf-o Araguaia, e para 
permitir a construção e utilização das eclusas de Tucu
ruí, e depois, de Santa Isabel, para o aproveitamento de 
uma imensa hidrovia no coração do Brasil Central, com 
mais de dois mil quilômetros de extensão; hidrovia que 
não termina no Amazonas, que prossegue através do 
AmazQnas e poderá, remontando este rio, chegar até o 
Peru, como V. Ex' sabe, descendo pelos seus afluentes 
principais, pelo Madeira, totalizando uma extensão de 
mais de 5.000 Km. 

O barramento do rio Tocantins, tal como previsto na 
execução da solução ora propoc;ta, dá-se na direção do 
prolongamento do eixo da Tomada d'Água 0' etapa) até 
atingir a margem esquerda do rio e é composto pelas se
guintes estruturas: 

1) Barragem de Gravidade 
complementaçilo do bloco BG-4 em concreto-massa. 

2) Tomada d'Água 
a. execução completa de quatro blocos corresponden

tes às unidades a serem instaladas; 
b. execução em primeiro estágio dos outros blocos de 

concreto armado, das aberturas destinadas às comportas 
da Tomada d'Água definitiva. 

3) Cása de Força 
a. execução completa de quatro blocos corresponden

tes às unidades a serem instaladas; 
b. execução em primeiro estágio dos outros blocos 

com estrutura aliviada, com fechamento através de sto
plogs. 

4) Vertedouro Complementar 
quatro blocos em concreto armado. 

S) Muro de Transição Esquerdo 
em concreto-massa, que permitirá o abraço da barra

gem de terra da margem esquerda (Y) às estruturas de 
concreto. 

6) Construção de trecho final de barragem de terra entre 
o Muro de Transição Esquerdo e a Barragem em (Y). 

Durante e após a realização dos estudos a nível de 
Projeto Básico da UHE Tticuruí, foi sendo gradativa
mente ampliada e melhorada a rede de postos. plúvío
f1uviométricos da bacia do rio Tocantins, possibilitando, 
asSim, a coleta de dados em maior quantidade e com 
qualidade superior, em relação aos anteriormente dis
poníveis. 

No mesmo período foram verificadas as -ocorrên
cias, em 1978, de três das quatro maiores vazões de pico 
de cheias dos últimos 30 anos em Tucuruí, sendo a últi
ma delas a maior não apenas da série histórica 
1949/1980, mas também dos últimos 100 anos. 

A associação dessas ocorrências extraordinánas com a 
maior disponibilidade a tua! de dados, implicou na neces
sidade_ de se proceder, na fase de Projeto Executivo, a 
uma revisão dos estudos anteriores de determinação da 
vazão afluente _a9 Vertedouro da UHE Tucuruí quere
sultaram na ampliação da vazão máxima afluente ao re
servatório de Tucuruí para 110.000 m3 js. 

Através da execução do Vertedouro Complementar 
por ocasião da implantação das obras da z, etapa da 
Usina, conforme indicado pela Junta de Consultores Es
peciaiS ila sua 15~Reunião, serão restabelecidas as con
dições operativas das estruturas de extravasamento 
como definidas no Projeto Básico (carga hidrãulica 
sobre a soleira e condições de dissipação de energia), per
mitindo o escoamento seguro de uma vazão de magnitu~ 
de semelhante à da nova VMP, através de 26 comportas 
de 20 X 20m (23 no Verdedouro Principal e 3 no Verte
douro Complementar). 
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Quadro·Síntese 

Potência a instalar (4 X 330 MW .... . ....................................... ._ •... 1.320 MW 
Investimento total ..... . 
Custo por K W instalado 
Volume de concreto 
Volume de aterro ..... . 

. . .. . .. . • • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . USS 709,0 X 10' 

........................................ 537 USS iKW 
................................... 1,7 X 10• m' 

Volume de escavação comum 
VMP- Vuzào Máxima Prevista. 
Volume de escavação _au Rocha 
Vol4me de remoção a seco 

. ............. , ........................... 3,1 X 10·· m' 

.......................................... I,SX 10' m' 

....................................... 1,7 X 10' m' 
.............. ~- ......................... 1.4 X 10" m~ 

As condições de atendimento, para diferentes datas de 
entrada em operaç5o das Unsinas Hidrelétricas de 
Tucuruí-11 e Xingá, foram avaliõ.ldas através de balanços 
dinâmicos de energia. Essa avaliação dinãmica da ge
ração permite quantificar os déficits de energia que pos
sam vir a ocorrer no sistema em caso de repetição do his
tórico de vazões ( 1931 - 1980). Cõm o u_so de séries sin
téticas de vazões (2.000 séries) foram obtidos estimado
res de níveis de risco a partir das distribuiçÕ!!s anuais de 
probabilidade e também o déficit esperado de energia. 

Os estudos adotaram um aumento na capacidade do 
sistema de transmissão concomitante c_om a entrada em 
operação da UHE Tucuruí-11, totalizando u_m iD_t~câm
bio de 1.800 Mw no sentido da ELETRONORTE para a 
CHESF, e L300 Mw no sentido contrário. 

Foram considerados dois conjuntos de hipóteses para 
programa de obras. Nas alternativas (1) fixa-se Tucuruí-
11 na sua data mais cedo de entrada em serviço e varia-se 
Xingó. 

Nas alternativas (2) fixa-se Xingó na sua· data mais 
cedo de entrada em serviço e varia-se a data de entrada 
de Tucuruí-IL 

O quadro abaixo apresenta os cronogramas analisa
dos. 

O quadro estatístico que apresento, Sr. Presidente, 
mostra realmente o risco que correremos no setor da 

SiSTE~~A IN'i'ERLIGAOO NORTE/l\ORDES'rS 
?.ALA.'-!ÇO D!~Ãl-UCO DE ;ENtRGIA 

AL 'IEi'....'\A-:i I VA: TiJCURU! ii - JA.'\/91 
~\ Xl~GO - JUN/92 

R'!qt:is i:.o~ (M:t{ano) 

CH:!SP 

EL!:.1'?..0~0RTS 

Incrsla Arn.::~.tenada Mínica (\) 
C\iE_S_F 

EL-Eíi\OZ"Cit::"E. 

Mã:d::~o. D:Hictt. Anual (HWnno) 

cm::s:: 

E.L!.'!t:O~O:tTC. 

SIS7E:·:.'\ 

Déficit Espero..do(H'Il'n.no) 

'CHSS? 

ELETil..ONOR'i'.S 

SIS'!ENA 

R.iscc de D~ricit (\) 
Cl!USF 

.Ei.t'i'ROS'ORíE 

srsrE~-11\ 

energia elétrica, se essas obras não forem encetadas com 
urgéncia, de man~in a impedir que regiões, comQ a Nor
te e Nordeste, possam vir a sofrer. em um período relati
vamente curto, um grande déficit de energia elétrica. 

Alternath-'a 

IA 
!C 
2A 
2B 
2C 

INICIO DE OPERAÇÃO 

UHE Tucuruí II UHE Xingô 

Jun/91 
Jani91 
Jani92 
Jani93 
Jan/94 

Juni92 
Jun/92 
Jun/93 
Juni92 
Juni92 

São apresentados, a seguir, quadros-resumos com os 
principais resultados dus diferentes alternativas estuda· 
das. Esses quadros trazem valores de requisitos de mer
cado, energía armazenada mínima, máximo déficit 
anual, déficit esperado probabilístico e risco de déficit. 

Cabe ressaltar que o critério atualmente em vigor nos 
estudos ~conjuntos ELETRONORTEJCHESF /ELE
TROBRAS é de um risco de déficit menor ou igual a 5% 

2838 .:iOSO 33l6 .3639 4014 4S2.0 

785 1167 1SZ2 i8H 212~ 2261 

13,4 
66,0 si,5 28+3 .~ 

5SG. 664 295 601. 445. 

51 73 55 ... 664 346 614 soo 

2,3 28,9 55~8 17,1 23,9 S9,8 

1 .• 1 2,9 3,8 11,1 

2,3 28,9 ~6.9 20,0 27,7 70,9 

1,0 8,0 1s.s 4 ,S 4,9 10,5 

0,1 1,( 3,6 4,5. 9. 7 

'1,0 B,l lS,SI 5,0 .. 5,3 11,6 

a partir de 1993 inclusive. Este critério não é verificado 
no~.- anos antedares de 1993, especialmente 1991 e 1992, 
por não haver possibilidade física de redução do risco, 
naqueles anos. aos níveis des<tiados; esta impossibilidade 
ocorre em todas as alternativas, devido Us obras já se en
contrarem em suas respectivas datas mais cedo de entra
da em operaç5o. 

Pela análise dos resultados obtidos, observa-se que ne· 
nhuma das. alternativas estudadas encontra-se dentro dp 

-critério de risco de déficit menor ou igual a 5% a partir de 
1993. 

Entretanto, a Altt>rnativa I A (TUC-II em Jan/91 e 
Xingô em Jun/92) é aquela que apresenta os menores 
níveis de risco de déficil. i:. importante destacar que, ape
sar de os riscos de déficit do sistema serem p_equenos a 
partir de 1993, a ocorrência de hidrologiu crítica implica 
um montante de 1.271 Mwjano de insu_ficiência de ge
ração hídráulicu em 1992, número esse que equivale a 
17,5% do mercado do Sistema Norte/Nordeste. Para o 
ano de 1993, a ocorrência de hidrologia crítica apresenta 
um déficit de 773 Mwjano para o sistema que significa 
10% do mercado total do sistema interligado. Ademais, 
esse panorama é o mais favorável dentre todas as alter
nativas estudadas. 

4793' 523&~ S629 '6073 

2471 2611 2gs• 290U 

o .o 
.o 

1038 7.03 569 503 

233 70 sa 44 

1271 '" 627 5<7 

90.1 41,5 23,0 27,7 

'2.0,4 9,9 2,8 2,5 

110,6 Sl,3 25,9 30,2 

14,9 8,3 3,9 3,6 

IZ,9 6,9 3,0 2,4· 

1~,1 8,6 4,1 3,8 
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SlSTE.:.!t\ Il\rERL!GADO· NOR7E/NORDEST1r.
t,;LA:~ÇC DÍN:..~:_~o DE EN!!.RGIA . 

AL.:'E.i';~AiTIA: TUCU~iJ! 11 - JAt;/91 

lC XH:GO - JU':i/93 

ITENS. 

Rcqt:isi~t:~:i (~li'it:no) 

CHZSF' 

E í.S !RO~ORTE 

S.r.er.;i~ Ao::~a.:r.cn<~.dD. Ni'nir.w. (\) 

CdES~ 

ELETi\O~ORTS 

HE;ti::o r:~;ici t A:uu:.l (!·ffl'ano) ' 

C!i2SF 

ELETRO-xORT.E , 

SlSLEHA 

Ilénci<: S:;pcr.ado(~rll'ano) 

CHESF 

SISTE1-!.o\ 

Risco c!c,'.Déflcit (\) 
Ci!ESF, 

_EL8TRON"ORTE 

SISTi!:·~\ 

SlS!E~::\ !NTi1R!.IGADO lWRTZ/~crmEST:a 
:c::\u.,-.ço :1!~7\:UcO DE. E.'\ERGIA 

ALTE:U;:\TI\'A: >UCURU! 1I - JA:;/<;2. 

<A X:l\G6 - JUN/9Z 

I T E N S 

ll.c~uisi tos (Hi'i~no) 

c;;ss'? 

ELE7?.0:0:0RTS 

Encrs,ia Armazcn::.da. N!nittn (\) 
CiiE_SF 

. Et.E.T?.O.'iOll.'l'E. 

J.!ã:d;:o Dêficit A.'lU~l (M:\'3no)' 

C:!í!SF 

SISTEMA 

Dê!ici: Esperado{hif~no) . 
Ci!ESF 

.H~ i :\0:-iC~.G 

SISTEH .. \ 

Risco de .Dê fleÚ (1.) 

Clil!SF 

ELETRO:-:'OitTE 

lS:JS 

.· 2838 

7SS 

:SOS O ·. 3316 . 3639 4014 

Zl26 

4520 ... 4793, 5238 5629 6078 

2900. ·n67· lSZ2 iaH 22Gl 24 n 2671 • us5 

. 13,4 .. o o. o. 

o· 
o:. 

·o o .. 
·o. 

. 5~6.. 664. · zgs.. · Goi" 419. ~253,, '1742, '·.~o42. 1CG6 

·~. ·.:Si· .73 sz · zu·. 120 ·. ao. 66 

556 664 34-G' '675 ·. sn1 1504 ,.,ls6z · ·iiz.z· .• ;. 'll:SZ. 

i';3 ZS,9 55,8 ·:~Í?,l _23 .. ~· ..• s8,9 .·121,4. 11S,l_ 

lol ··• 2;9, ;. ~.9 • 12,1 ' 28,8 '•. 33,0 ~ 

2,3 :i 2s,g· s6,9 ·•.• ,zo,o zt,i·. ··n.i: tso,z·· . zsz;r· 

.'_9,3 .Sa.s. 
U,S 7,Í 

.9o,a· '·66,·1~; 

·1 ;o.~ _s,o 15,5, 4,~ . 4,s Iô,3.· 1a • .f 2~~0· : 13,1_ 7,9 · 

o,t 1.~. ·.3,6 4,6. n,o 19,7· 24,9.· __ a,7 · s;1 

l,O_ S,l 15;9_ S,O 5,9:. ·12,1· ~l,S. 29,7 .1~,6_ ·,a,o' 

'2õ3S .'· 3080 • 33Hi .'3G39 .4014 4520 4793. 5238 

ns , , 11G7 1sz2 i844 . 2126 . 2261'' .- 24 72 2671 

i3,4• . o.·. o. 'ci 
·• ~ . 

. o R. 

~-~.~~~· . . -6G,0-~.' 

:_,:..,.' 

c O 

l,O 

57,5,.28,3~ 0~-• 
-;._ .... 

.. :.•l, 556 

·.- .<' 

,• 556 · .. ~· 664 

28.9 <.ss,_!\.' 

· •.. ,:.l.i .: 
·'2à,g ... :.s6,9 

8,0 :.15,·5 

0,1 l,6. 

. zçs; -~~:.Gô.z: -: . sn:.:. '13rs~ . ..; 69~ .: 
s1· .·· 73 ;· .··. 9z'. ;:-~~3 :., .92~ 

; ;~~·à:t67s·:~: .. 60~-~ .: .• 1587.~. '/ns.1
.'\ 

17 ,1:. 

. 1,9 

• 20 ~o .. 

~:i,9 .· 
. ;, a, . 
%7;7 • 

·4-.s~· .... ·4,9.~. 
3,6 4_.6 

t::·,.:~ 
' 112,,6 ... 

~i. i~ 
. ll,3 . 

: 62;s' 

11,9 ,?:; .. _ ii'o3\ ·~.·9,s··: 
n,a· la,s· .. >,:~.· 
13,1': '2%,9.' 10,1 

5629 

2llS6 

o . 
. .. 

607â 

2.90tf 

. ó 

?6~ ~~ '·64S . 

:-;s-s.. ~ · 66 

. 627 ~. 712 ... 
.;.:.zs,o 29,7. 

. 3,2, : . 2,7 • 

:zs,z·: .32,4 

• 4,4· 

3,3 

.(i; 

-- .. 3,~ 

·z ,s 

3,9 
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SIS7C.'~ !,l\TZ.:::.ti~ADO 1\0:ii.TÚNOi!.DBSTB 
Ml.J\)\ÇO DmJ..:uco DE s::ERGIA 

,\l.iErt~.\'l'!YA: TUCURU! II - JAN/93 

~ xn:c:a - JUN/92 
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4_.4 Limites de Intercâmbio 

Unidndc: MW_Ano 
(continua) 

ANO CONDIÇÃO SENTIDO 
DE C!:ESF ... 

CARGA ELETRONORTE 

.IAN-MAR PESADA .s4o 4_00 
LEVE· sso }.40. 

ABR~JUN PESADA _soo ·zio 
LEVE 520 20Ó 

.J.UL-SET. PESADA 3so .56'0 

LEVE úo ·360 

OUT-DEZ PESADA 260 520 

LEVE .340 ... . 440 

1987 .JAN-MAR PESADA . o.· ·.s~o 

·LEVE· ·330 370 

ABR-JUN PESADA' O· ~lO 
LEVE . 330' 430 . 

.. .JUL-SET PESADA o 510 

LEVE is o 490 

OUT-DEZ PESADA ·O· 510. 

LEVE 1_1i'o .sso 

1988 JAN-MA\l. PESADA . o s9o 

.LEVE 'no ~- 640 

ABR-·JUN .PESADA .o. 590 

.LEVE ,200 :~10 

JUJ,-SET PESADA' o .590 

.LEVE ·200 no 
OUT-DEZ 'PESADA o 590 

.LEVE "16.0 740 

1989 (1) .PESADA 910 810 

LEVE 1100 6·so 

1990 PESADA 820 . 690 

LEVE 1100 880 

· 11nid<\de: r.n.; Ano 
(çontinuác;:ão} 

CONDIÇÃO SENTIDO SENTIDO 
DE ELETRONORTE * CHESJ: ..... 

CARGA CHESF ELETRONO~TE 

ANO 

1991 PESÁllA tbo szo 
'LEVE· 1100 840 
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LEVE 780 850 

PESADA .i30 800 
LEVE 759 850 

1994 PESADA i7o soo 
LEVE 730·· 850 

.1995 PESÂDA i_oo soo 
.·LEVE. 7oo ·s5o 

oiis: (l) Considerando-se 2 circuitos em SOO kV ent.rc Tucurur e 
"p:fCsdent'e-Dutr.3. de 1989 até 1995~ 
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Acentua este aspecto, que é extremamente relevante, o 
que mostra realmente o risco iminente que corre o seta r 
energético, se estas obras não forem realizadas com a ur
gência reclamada. 

Entretanto, Sr. Presidente, até o presente momento 
ainda não temos a definição a respeito das medidas que 
serão adotadas pelo Governo para prosseguir com Tucu
ruí, na sua segunda fase, mediante a solução, inteligente
mente aventada, que permitirá a escalação de mais 6 tur
binas, independentes da construção da Barragem de San
ta Isabel, e com a conclusão da Barragem de Santa Isa
bel, no Araguaia, do restante totalizando 22 turbinas, 
para que se complete a Hidroelétrica de Tucuruí. 

Resta abordar a-spectos relevantes na análise deste gra
ve problema que decorre da conseqtlência energética do 
Programa de Irrigação do Nordeste. Este é um Progra
ma novo, lançado pelo Governo. A Nação tem-se ocupa
do deste assunto, mas não se tem procurado quantificar 
a energia elétrica que será necessâria para levar a cabo 
um Programa de tal envergadura. 

Tendo em vista as declarações da parte do Governo 
Federal dando como prioritária a "implementação de um 
Programa de Irrigação do Vale do São Francisco e_ou
tras áreas da Região Nordeste, foi realizada uma simu
lação para quaatificar, preliminarmente, os efeitos de tal 
Programa de Irrigação nas condições de atendimento ao 
mercado de energia elétrica. A interferência no balanço 
energético do sistema se dará pelo aumento da carga elé
trica do bombeamento e pela redução das disponibilida
des energéticas das Usinas do São Francisco, devido à 
retirada de água do seu leito. 

Neste exercício considerou-se um programa de irri
gação de 1.000.000 de hectares a ser implantado num 
prazo de dez anos, de 1986 a 1995. O aumento anual de 
100 mil hectares de área irrigada acarretará, a cada ano, 
um acréscimo de 25 Mw ano no requisitO de energia e 
uma diminuição de 50 mlfs da vazão do rio São Francis
co. 

Os quadros a seguir apresentam os resUltados-dis si
mulações para duas alternativas de programa de obras. 

Observa-se que as condiÇões de atendhneilto ao mer
cado são fortemente afetadas tanto pelo aumento do 
nível do risco de déficit quanto pela magilitude dos défi
cits esperados. 

Certamente·a implementação de um Programa de Irri
gação no Nordeste, ainda que de menor abrangência que 
o aqui considerado, implicará antecipação de uma obra 
de geração na próxima década. Esta obra, com certeza, 
seria a Hidrelétrica de Santa Isabel. Nestas condições, a 
programação de Santa Isabel deveria ser cotejada com a 
de Xingó, face à redução de disponibilidade desta Usina 
do São Francisco, provocada pela redução da vazão dis
ponível para geração. 

Sr. Presidente. acrescento a este pronunciamento ou
tros dados estatísticos resultantes dessa análise feita pela 
assessoria técníca que me orientou neste trabalho. Trata
se de estudo acurado, estudo têcnico e sério, que aponta 
uma conclusão inelutável: é indispensâvel prosseguir na 
segunda etapa de Tucuruí, não só para aproveitar o can
teiro de obras e todas as demais vantagens que foram an
tes enumeradas, como também para permitir a insta
lação de mais quatro turbinas, e, após a conclusão de 
Santa Isabel, o prosseguimento, que deve ser assegurado 
desde já, das obras das eclusas de Tucuruí. 

Não é possível no momento em que este País assiste a 
um esforço extra-rdinário do Gov~rno de São -~ª-ulo, de 
abrir o Tietê à navegação, obtendo, para este fim, vulto
sos emprêstímos no exterior, não é possível que, no mo
mento em que esse erro praticado n_o Tit:tê está sendo 
corrigido, se incida no mesmo erro com relação à Bacia 
do Tocantins/ Araguaia, porque estes dois grandes rios, 
que correm no sentido nortejsul, e o_ São Francisco são 
os responsáveis pela Unidade Nacional. Como um elo, 
uniram este imenso País, permitindo que o Brasil conser
vasse o territóriCl que recebeu com a sua independência 
política. 

No momento em que o progresso chega à Amazônía e 
ao Brasil Centro-Oeste, não é possível este retro_çesso, 
não é possível que o homem destrua com as suas mãos 
aquilo que a natureza prodigamente lhe deu. 
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Ê este o apelo que faço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
da tribuna do Senado, não só no s-ei'ltido do prossegui
mento imediato de Tucuruí II, como também das medi~ 
das enérgicas, necessárias, prontas e eficazes para prosse~ 
guimento das obras das eclusas do rio Tocantins, em Tu~ 
.curuí. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo _a 
palavra ao nobre Senador Passos Pórto, para breve cmu~ 
nicação. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PMDB- SE. Para breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)-::- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Agora que o nobre Senador Nelson CarneirO VOlta ao 
nosso convívio, depois dos embates políticos e parti
dários seus no Rio de Janeiro e no seu Partido, gostaria, 
Sr. Presidente, de ler, para que conste dos Anais da Casa, 
para que sirva de exemplo e de testemunho de uma época 
da vida política brasileira, o artigo do festejado Jornalis
ta Carlos Heitor Cony, em "Manchete", que traça, de 
certa forma, o pensamento que tenho do_Senador Nelson 
Carneiro, este modelar Parlamentar brasileiro. 

Diz Carlos Heitor Cony: 

"NELSON 
Senador do Brasil 
Não pertenço a nenhum partido político e muito 

menos ao PMDB. Mesmo assim, acompanhei o seu 
drama na busca de um candidato à sucessão d"e Leo
nel Brizola. Não entro no Iriérito do candidato esco
lhido. Mas não posso permanecer alheio ao novo 
drama que se criou dentro do partido. O Senador 
Nelson Carneiro não pode, não deve, não merece fi
car de fora da vida pUblica. Se eu fosse convencional 
d~ partido, não teria votado_ nele. Mas um partido 
que tem Nelson Carneiro, Um Estado que tem Nel
son Carneiro não podem dispensar esta personali
dªde_que tanto influiu na viCia nacional, na vida de 
cada um de nós. Tirante dois ou três presidentes da 
República (Juscelino, Getúlio, Rodrigues Alves), 
não houve nenhum outro _P(esidente da República 
que mexesse tão a fundo, e tão bem na estrutura so
cial e moral de nossos _costumes e práticas. Sendo 
apenas legislador, quer como deputadO ou senador, 
Nelson Carneiro conseguiU -qtle- ministroS e presi-
dentes nem ousam pretender: transfigurar a socieda
de, plasmando-a numa estrutura moderna e mais 
justa. Há países que dispõem, em seus quadros polí
ticos, da figura do senador vitalício, que não chega a 
ser um biônico. Sem desprezar os nossos pais da Pá
tria, acredito que Nelson Carneiro mereCe o título e 

- a função de senador vitâlicio, não pelo Estado do 
Rio, mas pelo Brasil. Sei que isso seria ferir o con
ceito da federação e, obviamente seria inconstitucio~ 
nal. Mas, se fosse eu o dono do destino do mundo, 
nomearia Nelson Carneiro Senador do Brasil para 
todo o sempre. Como qualquer homem de minha 
geração, acompanhei sua luta pelo divórcio, enfren
tando poderosas pressões adversárias. E hã mais: ele 
não se limitou a lutar pelo divórcio mas por um con
junto de leis que atualizaram a soct~dade brasileira, 
enquadrando-a na história do nosso tempo.'' 

O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO- Permite-me apenas con
cluir a leitura do documento. Logo após, concederei o 
aparte a V. Ex• com muito prazer. 

Continuo, Sr. Presidente: 

"Repito: poucos homens públicos conseguiram 
plasmar um instrumental moderno para gerir as re
lações internas de uma sociedade. Com sua obsti
nação, sua coragem, sua garra política, Nelson Car
neiro marcou um divisor de tempo: hã um Brasil de 
antes e um Brasil de depois Nelson Carneiro. 

Por isso mesmo, outras façanhas suas pouco me 
emocionam. Ele conseguiu os roya!ties da Bacia de 
Campos - foi uma vitória circunstancial, se não 
fosse ele seria outro. Mas o se_u passado de legisla~ 
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dor, o poder legisferante (feio nome, afinal, mas vai 
lál)_que soube exercer através de tantos mandatos 
tornaram o seu nome indispensável ao Congresso 
do Brasil, seja para o que for, atê mesmo para sim
plesmente honrar a lista de chamada. 

Evidente que este entusiasmo que Nelson desper
ta, como legislador, não se transfere para um cargo 
executivo. E ainda bem, para ele: eu não gostaria de 
ver esse homem, colega de meu pai na velha redação 
do Jornal do Brasil, às voltas com a violência nas 
grandes cidades, a falta de verbas, a escassez de hos
pitais, a feiúra de tudo. Ele cortou, em largas e deci
sivas estiletadas, um organismo social que apresen
tava furúnculos, tumores, brotoejas, que sofria de 
urrla sífilis atãvica que ninguém tinha coragem de 
curar. lancetou a hipocrisia, esterilizou a chaga, re
compôs o organismo de uma sociedade que, antes 
dele, preferia viver na cegueira dos que lambem 
eternamente as próprias feridas.'' 

Ouço o nobre Senador JamilHaddad. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Pa_ssos Pôrto, 
congratulo-me com V. Ex.• ao fazer a leitura do artigo de 
Carlos Heitor Cony, para que conste dos Anais desta 
Casa. Sabemos da independência do jornalista Cony, Na 
realidade, é um jornalista que não ê filiado a nenhum 
partido politico, da{ o motivo por que o seu artigo tem 
muito mais valor e merece o respeito daqueles que fazem 
a sua leitura. Quando jovem, Deputado no Estado da 
Guanabara, aprendi a respeitar o Parlamentar Nelson 
Carneiro. Quis o déstino que v:iesse um dia a ser seu cole
ga no Senado da República. E é uma grande satisfação 
poder conviver com uma figura da envergadura política, 
da honradez e da honestidade de Nelson Carneiro. A po
pulação do Rio de Jan-eiro, que o recebeu de braços aber
tos, baiano que é, hoje tem uma dívida inestimável com 
este Senador, e não só a população do Estado do Rio de 
Janeiro, como a população brasileira, em razão do gran
de projeto de S. Ex• aprovado nesta Casa e anteriOrmen
te na Câmara Federal. Congratulo-me com V. Ex• ao fa
zer inserir nos Anais desta Casa o artigo do jornalista 
Cariar Heitor Cony. 

O SR. PASSOS PORTO - Incorporo o aparte de V. 
Ex~ como mais um depoimento de se inscrever nos Anais 
da Casa e que ficará, sem dúvida alguma, para o julga
mento da História. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Para uma 
breve comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador 
Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para breve 
comunicação. Sem revisão d_o orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Encaminhei à consideração da Casa o seguinte proje
to: 

PROJETO DE LEI No , DE 1986 

Extingue o concurso vestibular. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica extinto o concurso vestibular como for
ma de acesso aos cursos de _gradução, ministrados por 
universidades e estabelecimentos isolados de Ensino Su
perior. 

Art. 2~> O Poder Execu o regulamentará esta lei, 
dispondo sobre formas alte. Jtivas de ajustamento entre 
o número de candidatos e o número de vagas ao Ensino 
Superior. 

Art. 3<:> Esta, lei entra em vigor no ano letivo seguinte 
à data da sua publicação. 

Art. 4~ São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O concurso vestibular é amplamente conhecido como 
um exame de acesso ao Ensino Superior, estabelecido no 
início deste s_éculo no Brasil. Embora se tenha tornado 
necessário, em virtude de o número de postulantes ser 
maior que a disponibilidade de vagas, é sobejamente co-
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nhecido que o referido exame tem causado sérios males â 
educação nacional. Autores das mais diferentes tendên
cias têm verberado contra a seletividade deste gargalo. 

Não tendem a ser vencedores os que chegam mais tar
de à competição e buscam os preparatórios como meio 
de alcançar o acesso aos graus mais altos de ensino. Por 
outro lado, o exame vestibular imprime sérias distorções 
ao Ensino de 1~> e 2~? Graus, provocando sua debílitação 
como efeito das restrições que lhe são direta ou indireta
mente impostas. Em vez de aqueles níveis de ensino bus
carem a educação em si, eles têm seus objetivos perverti
dos pela preparação para os exames e a busca do diplo
ma. Conforme longa tradição 'ímposta pelos exames, o 
Ensino -de 2'>' Grau, e:ffi particular, tem adquirido carâter 
preparatório em detrimento de suas finafidades eminen~ 
temente formativas. 

Cumpre, todavia, reconhecer que, apesar dos seus gra~ 
ves inconvenientes, o_vestibular promove o indispensável 
ajustamento entre o número de candidatos e o número 
de vagas nas carreiras. Assim, não podendo ser irrealista, 
este projeto de_ lei propõe que, em sua regylam.entação, 
sejam propostas formas alternativas de ajustamento en~ 
tre o número de candidatos e o número de vagas no Ensi
no Superior. Desta forma, o Brasil Põderá incluir-se en
tre aqueles países que, em vez de disporem de um exame 
de habilitação, apresentam outras formas - mais justas 
- de acesso ao Ensino Superior. 

Era o que tinha a apresentar, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 
266, de 1986, de áutoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, n()S-teiinos do art. 38 da Constituição, 
combinado com o item I do art. 418 do Regimento 
Interno, o comparecimento, perante o Plenário do 
Senado, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
Dilson Funaro, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre a aplicação, no campo social, dos recursos 
constantes do denominado Plano de Metas, instituí
do pelo Decreto-lei n9 2.288, de23 de julho de 1986. 

A votação do requerimento será feita pelo processo 
nominal, uma vez que a matéria depende, para a sua 
aprovação, do voto favorável da maioria dos Compo
nentes da Casa, de acordo com o disposto na letra c, in
ciso H, do art. 322 do Regimento Interno, combinado 
com o art. 328 do Regimento Interno. 

Havendo, entretanto, acordo entre as Lideranças, a 
matéria será submetida ao Plenário simbolicamente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requeriffiento quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Martins Filho - Peço verificação, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (GastãO Mi1Iler) - De aCÕrdo 
com o Regimento rlltefno, vOu suspender a sessão por to 
minutos, fazendo soar as campainhas para a chamada 
dos Srs. Senadores, a fim de procedermos a nova vo
tação. 

(Suspensa às 15 horas e 55 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 4 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Está rea
berta a sessão. Vai-se proceder à votação. Na forma regi
mental, a votação serã nominal. 

Como vota o Udcr do PMDB? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Como vota 
o Líder do PDS? -

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sim. 

O SR. PRESlDENTE (Gastão Miltter) Como vota o 
Líder do PDT? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PL? (Pausa.) 
Como vota o Líder do PSB? 

Ó SR. JAMIL HADDAD - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MüUer)- Como vota 
o Líder do PTB? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDC? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Os Srs. se· 
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOR/iS: 

Alaor Coutinho 
Alfredo Campos 
Alvaro Dias 
Arno Damiani 
Benedito Ferreira 
Carlos ChiareUi 
Carlos Lira 
Eunice Michiles 
Hélio Gueiros 
Helvídio Nunes 
Ivan Bonato 
Jamil Haddad 
João Calmon 
João Lobo 
Jorge Kalume 
José Ignácio 
Jutahy Magalhães 
Luiz Cavalcante 
Luiz Viana 
Maurício Leite 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Octavio Cardoso 
Passos Pôrto -
Saldanha Derzi 
VIrgílio Távora 

ABSTE:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Amir Gaudêncio 
Enéas Faria 
Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MiJller)- Vai-se pro-
ceder à apuração da ''otação. 

Votaram SIM, 26 Senadores. 
Houve 3 abstenções. 
Não houve quorum. 
A votação do requerimento fica adiada. 

O Sr. Octavio Cardoso- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDE:'\iTE (Gastão Milller)- Concedo a 
Palavra ao nobre Senador Octavio cardoso, pela ordem. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pela oc· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, está se repetindo um fato já ocorrido em outros 
períodos de esforço concel).trado. A -~ancada do_ PDS, 
que é uma Bancada de Oposição, embora não autor1i:a
do expressamente, eu citaria também o nobre Líder do 
Partido Socialista, o nobre Senador Jamil Haddad, nos 
empenhamos em sessões matinais, em sessões vesperti
nas, em cansativas sessões noturnas para desobstruir a 
pauta, especialmente votando empréstimos a Prefeituras 
e a Estados. 

Num ano eleitoral, Sr. Presidente, num ano aleitara! 
em que máquina é utilizada para campanha eleitoral -
os jornais de hoje estão noticiando que o Governo Fran
co Montara disse que: "Quem não votar em Orestes 
Quércia, que se demita, para que ele não tenha o dissa
bor de demitir. 
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Pois_ n1,1m ano eleitoral, em que nem a máquina admi
nistrativa,_ nem o poder de outro tipo de corrupção, dei
xa de ser usada, nós estamos aqui cumprindo o dever de 
Senadores da República, votando empréstimos a Prefei
turas e a Estados, eu repito. 

Eu não desejo sensurar o meu nobre companheiro de 
representação, Senador Martins Filho. Agora acho, Sr. 
Presidente, que há um excesso de suscetibilidade: em 
qualquer contrariedade de um Senador se pede verifi
cação de quorum. Acho que o normal seria o Senador 
chegar ao seu Líder, e dizer: "Tenho um problema no 
meu Estado, eu não gostaria que determinada Prefeitura 
fosse beneHciada com um empréstimo" é certamente o 
-'=-[der que está colocando apenas matérias não polémicas 
nà Ordem do Dia, gestionaria para que determinados 
projeitoS não entrassem. 

Agora, nos expor, Sr. Presidente, a trazer candidatos 
que estão em plena campanha nos seus Estados, para 
reeleição, e que vêm aqui cumprir com o seu dever, e lá 
pelas tantas se requer verificação de quorum, e todo o 
nosso esforço se vê, de uma hora para outra, perdido? 

Convenhamos, Sr. Presidente, nós precisamos encon
trar um denominador cumum, através das Lideranças do 
Governo e da Oposição, estabelecer uma pauta de proje-
tos não polémicos, porque nós, nas Lideranças, temos os 
nossos problemas. Há pouco fui interpelado pelo meu 
ilustre companheiro Helvfdio Nunes, sabendo porque· 6 
projetas de Mato Grosso já tinham sido aprovados, 6 
projetas de Minas Gerais já tinham sido aprovados, 6 
projetas de Goiás Já tinham sido aprovados e o projeto 
que interessava ao fstado do Piauí não havia ainda en
trado em pauta. 

Nós temos de dizer aos nossos companheiros de repre
sentação que confiamos no colega Uder do Governo, 
que se comprometeu a colocar os projetas em trami
tação. Se eu tenho de pedir ao meu companheiro que 
acredite no seu ~dversário, por que o seu companheiro 
não acredita no ~eu Líder para fazer uma negociação? 

É esse tipo de protesto, Sr. Presidente, que eu queria 
fazer em nome da minha Bancada, quando nós estamos 
3qui, Partido de Oposição, colaborando com a desobs
trução da pauta, votando processos de interesses de Mu
nicípios e Est~dos. Por que a menor suscetibilidade em
burg~ os nossos trabalhos, disperdiçando todo o nosso 
esforço dos funcionários que têm de redigir pareceres, 
que têm de redigir atas, e que no último esforço concen
tradO ocasi9nou,inc!usive, abalo na saúde de uma das 
funcionárias que preparava os nossos projetas? 

Era esse o registro que eu desejava fazer, em nome do 
meu Partido, dizendo que est~mos aqu:i, como Bancada 
de Oposição, para colaborar, mas queremos um miníma 
de compreensão das Bancadas que têm o dever de apoiar 
o Governo. 

Muito obrigado a V. Ex' {Muito bem!) 

O Sr. Martins Filho- Sr. Pr.esidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIOENTE (Gastão Müller}- De acordo 

com o Regimento, tendo sido V. Ex~ citado, tem a pala
vra. 

_ Q_ SR. MARTINS FILHO (PMDB-RN. Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inicialmente eu gostaria, se não ferisse a susceptibili
dade do nosso companheiro Octávio Cardoso, perguntar 
se S. Ex' está respondendo pela liderança do PDS. 

O Sr. Octávio Cardoso - Claro! 

O SR. MARTINS FILHO- Então, V. Ex~ convoque 
seus companheiros para o Plenário, porque o lugar de 
Senador, na hora de votação, é estar aqui presente para 
dar número e aprovar as matérias e não se aprovar ma
térias com número insuficiente, ferindo o Regimento In
terno desta Casa. V. Ex~ está liderando uma bancada de 
14 Senadores. Eu indago: quantos estão presentes, aqui 
em Plenário, para votar? 

O Sr. Octávio Cardoso - Às vezes mais do que 14. 

O SR. MARTINS FILHO - Agora, sabe a Casa e 
sabe o Brasil que eu tenho sido um Senador presente, in
clusive prejudicando a minha campanha eleitoral. Sem
pre tenho estado presente nesta Casa discutindo, votan
do e presidindo a sessão, conío suplente da Mesa que 
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sou. Então. eu cumpro com o meu dever. V. Ex•, para 
me chamar a atenção, cunvoque a Bancada de V, Ex•, e 
estando presente os 14, então, eu poderei aceitar a recla
mação ou esse chamamento à responsabilidade. Se estou 
aqui cumpríndo o meu dever, presente à Casa, pedir veri
ficação é um direito que me assiste, regimentalmente. Eu 
estou amparado. A própria Constituição já assegura à 
Casa uin -quorum míniriio para a aprOvaÇão das suas ma
térias. Pois se não tem Senadores o C<ulpado não sou eu, 
que estou aqui presente; os culpados são aqueles que 
vêm a Brasília e não comparecem a este PlenârlO para 
votar as deliberações importantes desta co_nvocação do 
esforço concentrado. Aqui estou para cumprir o meu de
ver. Convoque o-s- seus companheiros de bancada e diga 
que eles estão presentes aqui e cite os nomes aos faltosos. 
(Muito bem!) 

O Sr. Octávio Cardoso - Isso não me compete. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Líder. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como líder 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Prcsider.te, Srs. Senadores: 

Tenho a certeza, pelos pronunciamentos das Lide
ranças dos Partidos nesta Casa, de que o requerimento 
de minha autoria, convocando Sua Excelência o Sr. Mi
nistro da Fazenda, Df!son Funaro, para vir a este ple
nário e prestar informações à Casa sobre o Plano de Me
tas, decretado há poucos dias, não tem a oposição dos 
Senadores dtsta Casa. ---

Tenho lt~ços de amizade fraterna com o Senador Mar
tins Filho, mas me coloco, neste momento, na posição 
defendida pelo Líder em exercício da Bancada, Senador 
Octavio Cardoso, do PDS. S. Ex', hoje, nobre Senador 
Martins Filho, presidiu várias sessões, pela manhã, que 
no acordo de Lideranças, sem número regimental, foram 
aprovados créditos para todos os Estados da Federação 
que aqui solicitaram. 

Neste momento, S. Ex~ alude à falta de Senadores no 
plenário. 

Espero que S. Ex', que não tenho dúvida, é um parla
mentar assíduo nesta Casa, leve em consideração, e estou 
a cavalheiro para dizer isto, porque não sou candidato a 
cargo eletivo-nas eleições de novembro próximo. Hã de 
convir S. Ex~ que inúmeros Srs. Senadores fizeram um 
grande esforço para aqui estar hoje,_ nesta semana, para 
este esforço concentrado e vários Estados, e cito aqui 
Santa Catarina, que não teve ainda a aprovação de ne~ 
nhum dos créditos solicitados, sente-se, neste momento, 
constrangida sua Bancada, porque na hora que iam ser 
iniciadas as votações, autorizando a abertura de créditos 
para aquele Estado vemos uma solicitação de quorum, 
feita pelo nobrt: Seiliá(ú MartinS Filho, impedindo que 
estas matérias, que não são polêmicas, parte de um acor
do, como disse_o nobre Senador Octavio Cardoso, que 
fez com que ontem ficássemos até às 23 horas neste ple
nário e hoje pela manhã fizéSS:errios sessões-repetidas atê 
uma e meia da tarde, não possam os Estados que ainda 
não tiveram essas _autorizações, e os munidp1(fs desses 
Estados, em razão dessa solicitação; ter a· que desejam e 
necessitam para as obras tão necessárias àqueles municí
pios e aos Es-tados. 

Faço um apelo ao nobre Senador Martins Filho para 
que reveja a sua posição, a partir deste momento, para 
que não seja jogado fora o esforço concentrado deste 
mês, no Senado. (Muito bem!) 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB --RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s"is, Se
nadores: 

Solicitei a palavra para fazei- um registro: 
Nas galerias desta Casa se encontra um grupo de 

crianças. Essas crianças representam um --protesto do 
Brasil contra a brutalidade da caça à baleia. Aqui com
pareceram, representando o sentimento nacional para 

' pedir a esta Casa que aprove esta proposição e nenhuma 
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mensagem seria melhor, mais expressiva do que a das 
crianças, 

Fui autor do primeiro projeto que extinguia a brutali
dade dessa pesca. Aprovado pelo Senado, foi rejeitado 
pela Câmara. Reapresentei-o no Senado Federa[ e, antes 
de ser apreciado, o meu projeto, aqui chega, já aprovado 
pela Câmara, o Projeto Gasthone Righi. 

Quero significar o meu apreço à presença das crianças 
neste plenário, neste recinto e, prinCipãlmente, fazer vo
tos para que antes de se encerrar o presente perfodo de 
esforço concentrado, do Senã.do Federal extinga essa 
monstruosidade que é a ca_ça da balei_a_no Território das 
águas brasileiras, fazendo, assim, justiça a quantos lutam 
pela defesa da natureza nest_e Pals. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presldente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 2 

Discussão, em turno único, do Proejto de Reso
lução n~' 62, de [ 986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 628, de 

-1986), que 3ütoriza a Prefeitura Municipal de -Pe
dras Grandes (SC) a contratar operação de crédito 
no valor de Czl 331.865,03 (trezentos e trinta e um 
mil. oitocentos e sessenta e cinco cruzados e três 
centavos), tendo 

PARECERES; sob n<i>s 629 e 630, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitudonali
dade e jurídicidade; e 

- de Municípios, favoráveL 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 63, de l986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'>' 63l, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
ranguá (SC) a contratar empréstimo no valor de_ 
Cz$ 629.758,86 (seicentos e vinte e nove mil, sete
centos e cinqüen-ta e oito cruzados e oitenta-- e seiS 
centavos), tendo 

PARECERES, sob n"'s 632 e 633, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

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

são. 
A votação da matéria fica adiada por- falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (GaStão Müller) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 67, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 643, de 
1986), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus (RN) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
452.749,57 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil, se
tecentos e quarenta e nove cruzados e cinqaenta e 
sete centavos), tendo 

PARECERES, sob n"'s 644, de 1986 das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e jurídicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

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

são, 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Há orado-
res inscrítóS. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio 

Ferreira. 
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O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

_ E_meramente para dizer, da tribuna, aquilo que não 
me foi possível, em parte, ao nobre Senador Passos Pôr
to, quando tecia considerações acerca do Senador Nel
son Carneiro. É, portanto, uma externação muito curta, 
mas que me pareceu devida, numa hora em que se teciam 
loas a um companheiro nosso nesta Casa que é, sem dú

•vida alguma, uma figura de ressalto no seu Estado e no 
País. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que estou inteiramente de 
acOido com as considerações tecidas aqui pelo nobre Se
nador Passos Pôrto, que leu o artigo de um festejado jor
nalista _que tecia uma homenagem muito merecida ao Se
nador Nelson Carneiro. O Senador Nelson Carneiro se 
destaca no Seriado Federal por todos os títulos. 1:, sem 
dúvida alguma, uma figura de nomeada, um homem que 
tem sabido ser, um homem de reflexão e de açào; é ho
mem da catacumba e é homem também do Coliseu; ê ho
mem que é cientista e é também guerreiro. Uma cultura 
jurídica notável, um espírito público por todos conheci
do, reconhecido e proclamado, uma capacidade de tra
balho invejável e uma coragem para defender as suas te
ses, qualquer que seja a adversidade em que S. Ex• se en
-contre. 

Acho que a vida pública tem na figura de Nelson Car
neiro uma figura exerrlj)hi:f; todos nós aprendemos um 
pouco nesta Casa com o Senador Nelson Carneiro. E eu 
queria nesta oportunidade, nesta curtíssima extemação, 
dar à Casa o aparte sobre a figura de pronunciamento da 
tribuna desta Casa, o aparte que não pude dar ao emi
nente Senador PasSos Pôrto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.) 
- S. Ex• não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 
(Pausa.) 

S. Ex' desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 

_Conc_edo a paluyra ao nobre Senador Benedito Ferrei~ 
ra. _(P_(lUSU.) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

~O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Geralmente a jornada do trabalhador intelectual ê de 
cinco horas, em um turno, podendo estender-se algumas 
vezes, um pouco mais, como no caso dos jornalistas que 
exercem funções fora da redação, seja de repórteres ou 
noticiaristas. 

Também a jornada dos bancários é de cinco horas de 
atendimento nos guichets, onde trabalham a maior parte 
do tempo sentados. 

Evidentemente os trabalhadores e servidores públicos, 
quando ultrapassam sua jornada, recebem horas extras 
ou diárias, como aconteceu na Câmara, no Senado e em 
todas as autarquias governamentais. 

Por isso, é procedente a reivindicação do sindicato dos 
Odontologistas do Estado do Rio de Janeiro, que con
grega mil e quinhentos associados, no sentido de terem 
reduzida sua carga horária no serviço público de seis 
para quatro horas, como já acontece, atualmente, com a 
classe médica. 

A alegação do precedente legal fundamenta, ampla
mente, esse pedido, que nos foi encaminhado pelo Sr. 
Antônio Gonçalves Passos, Presidente daquele órgão de 
classe. 

Evidentemente, a lei reconhece, no trabalho do médi
co, tanto na: clínica como na cirurgia, um forte-desgaste 
psicológico, pois ninguém se acostuma, mesmo 
defrontando-a diariamente, com doença e sua vítimas. 

No caso do dentista, por menos grave que seja a si
tuação do paciente, ele tem que trabalhar de pê, num es
forço físico pertinaz, que produz o cansaço muscular, re
fletindo, necessariamente, no seu desempenho profissio~ 
na!. 
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. Pa~e~e:n?s justa a reivindicação, mas, como a matêria 
e de tnlC!at1va do Presidente da República, por se tratar 
de problemas burocrâticos, esperamos que o Ministério 
da Administração receba esse apelo, para o encaminha
mento eficaz. 

Era o que tínhamos- a-dizer, Sr. Presidente, (Muito 
bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. Senado-
res. 

É uma graça, como se diz, certas _atitudes de órgãos 
públicos deste Brasil e uma entidade que sempre brilha 
nessas gracinhas é a FunaL 

Ainda agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores essa Ins
tituição proíbe os fazendeiros da re8ião de c'ãceres -
MT, de percorrerem seis quitômetros da estrada dentro 
da reserva indígena, significando isso para os fazendeiros 
um longo percurso para atingirem as suas propriedades. 

Transcrevo trecho da carta que remeti ao Sr. Presiden
te da Funai e até agora. nada. 

Eis o que afirmo: 

"Brasília, 12 de junho de 1986 
Senhor Presidente: 
O Sr. Sebastião Reis Teles, meu amigo lã de Cá

ceres ~ MT, vive um drama junto a uns lO (dez) 
mais ruralistas, em função do radicalismo incom
preensível e faccioso da Funai, representado pelo 
seu dirigente em Vílhena-RO. Não é justo, Sr. Presi
dente, que esses fatendeiros, não possam transitar 
seis quilómetros por uma rodovia que passa por 
uma reserva indjgena, com milhares de hectares e 
com uma população imensa de indígenas, ou seja, 
trinta índios. 

Os fazendeiros liderado's pelo Sebastião Reis Te
les, diante dessa proibição apenas têm que fazer o 
seguinte percurso para chegar a sua propriedade, 
isto é, viajar de carro mais 150kms, aí pegar um bar
co (rio Galera) mais dois dias e por fim andar à pê 
!Jkms para chegar a sua propriedade. Tudo Sr. Pre
sidente, por que não pode percorrer 6 (seis) quiló
metros de Rodovia que passa pela reserva indígena. 
É ou não é um absurdo? 

O Sr. A imo rê; da Funai de Porto Velho, é intran
sigente, e propôs aos proprietãrios que adquirissem 
dez mil hectares para doar aos índios, e ali ele per
miti rã a passagem dos Proprietários. Ameaça-os 
que se houver ordem superior ele procrastinará a 
concretização da ordem, pedindo a presença de an
tropólogos, solicitará a revisão da área pelos topó
grafos, enfim com essas medidas impedirá o-trânsito 
pelos seis quUômetros de Rodovia que serve a gran
de população indígena, composta de trinta índios, 
afirmam os proprietârios. 

Outro dia, Sr. Presidente, houve problema de 
saúde na propriedade de um deles. Para retirar o 
doente, tiveram que contratar um helicóptero, que 
cobrou oito mil cruzados, a hora. Isso é o. fim da pi
cada, Sr. Presidente, urge providências urgentes. Os 
ruralistas têm o direito a trabalhar, produzir, numa 
convivência pacífica com os índios. 

Tran~crevo as cartas que foram enviadas a mim, 
Sr. Presidente, e outra do ilustre Presidente, para 
que se chegue a uma solução definitiva e que o bom 
senso recomenda." 

O que me impressiona é a insensibílidade da Funat; do 
seu Presidente, do Chefe do órgão em Cuhbá, enfim de 
toda a Instituição (Funai). 

Os fazendeiros são pacíficos, não vão prejudiCar a ãrea 
imensa que é a reserva indígena. São seis quilômetros de 
estrada somente. 

O Sr. Aimoré, da Funai em Vilhena," tem razão. quan
do afirma "que os políticos não valem nada e quem man
da é ele, etc. Ele tem razão, mas pelo menos fica registra
do nos Anais do Congresso, o protesto contra a violência 
em conseqUência da falta de bom senso da Funai (Órgão 
Público Federal). 
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Leio para que conste dos Anais tambêin a carta dos 
\~deres dos fazendeiros prejudicados, bem como o reque
T!mento dos mesmos endereçados ao presidente da Fu
nai. Se não me engano, não houve resposta, nem para a 
carta, nem para o requerimento. 

É lamentâvel, Sr. Presidente, que isso se dê nessa épo
ca que se deseja aumentar a produção agropecuâria. 

Leio os documentos e faço um apelo à Funai, que te-
nha bom senso mesmo. 

Câceres, 3 de junho de 1986. 
Exmo. Sr. 
Senador Gastão Mi.iller. 

Ilustre Senador: 
Inobstante o reconhecido empenho pessoal e 

político devotado por V. Ex' à legítima: prefensão 
dos possuidores legais_ de direitos possessórios na 
Gleba Piolhinho, Município de Vila Bela da SS. 
Trindade, em utilizar a estrada Municipal-Que de
manda da BR-3_64 àquela região, o seu trecho que 
atravessa a Reserva Indígena Vale do Guaporé con
tinua interditada pela Delegacia Regional da FU
NAI, sediada em Vilhena- RO, descumprindo, in
clusive, determinações expressas d_o Sr. Presidente 
do órgão indigenista. 

Cumpre-nos informar a V. Ex' que diversos conR 
tatos foram mantidos por nós com os funcionários 
da Delegacia da FUNAI acima mencionada, deles 
não encontrando a menor receptividade à pretensão 
legítíma de uso daquele pequeno trecho da estrada, 
mormente ao se ressaltar que a Gleba Piolhinho se 
situa a mais de trinta (30) quilómetros de distância 
da referida Reserva Indígena, aliada à proposta por 
riõs 'feita de contratação de dois (2) vigias a serem 
indicados pela FUNAI que prestarão serviços de vi
gilância à entrada e saída da área indígena, evitan
do, assim, que elementos estranhos e não credencia
dos façam uso daquela parte da rodovia. Foi, tam
bém, proposta à Delegacia da FUNAI, a cons· 
truçào, às nossas expensas, de uma escola para os 
indígenas. 

Recentemente, e por motivos não esclarecidos e 
justificados, o senhor Delegado da FUNAI incluiu, 
como condição inarredável para conclusão e bom 
termo dos entendimentos para líberação do trecho 
da rodovia, já reportado, que nós adquiríssemos 
uma área de terras próxima à Reserva, onde são en
contrados pequisaís, para ado'ção da mesma aos 
gentios. Além do fato novo, até o momento não se 
dimensionou a quantidade de terras a ser adquirida. 

Como se depreende, em razão dos obstâculos in
terpostos pela Delegacia da FUNAI - incom
preensíveis e não justificados- os prejuízos causa
dos pela impertinência daquela auto"ridade aos em
preendimentos rurais por nós assumidos já se renete 
além dos nossos interesses particulares, uma vez 
que, com este ato, estâ sendo impossível acelerar os 
serviços peculiares à implantação de propriedade 
rural rentável e geradora de produtos agropecuários 
para consumo regional e o conseqi.iente desbrava
mento da grande região em que se situa a Gleba Pio
lhinho. 

De tudo o que se expôs, tem este reclamo a finali
dade de, mais uma vez, socorrer-se dos bons e rele
~antes préstimos de V. Ex• para, compreendendo e 
acatando os sérios objetivos propostos, levar ao co
nhecimento de quem competente para se buscar a 
solução adequada ao impasse, especificamente, cria
do pela Dçlegacia Regional da FUNAI. 

Na expectiva das costumeiras providências de V. 
Ex•, renovamos os nossos protestos de elevada esti
ma e consideração. 

Atenciosamente, Sebastião Reis Teles - Mário 
Páscoa Borges. 

O outro documento, Sr. Prt!Siáeitie----;-é o·seguinte:

"IIm9 Sr. Presidente da Fundação Nacional do 
lndio- FUNAI 

Att. Dr. Romero Juca Filho 

O peticionário infra-assinado, Sebastião Reis Te
les, brasileiro, casado, proprietário, residente e do
miciliado nos Municípios de Vila Bela da Santíssi-
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ma Trindade e no de Cáceres, ambos no Estado de 
Mato Grosso, é, conjuntamente com outros dez (lO) 
ruralistas, possuidores de direitos possessórios na 
Gleba Piolhinho, antiga Baía da Capivara., situada, 
à margem direita do rio Galera, no anteriormente 
mencionado Município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 

O exercício pleno, legal, mansa e pacificamente 
dos sobreditos direitos possessôrios é traduzido por 
inúmeras benfeitorias permanentes ali edificadas, 
tais como casas-de-morada, lavouras, formação de 
pas~agens em torno de trzentos (300) algueires para 
próxima criação de gado vacum. 

A Gleba Piolhinho é servida por estrada de roda
gem que, anteriormente, fora construída por fazen
deiros locais, e hoje é integrante da malha viária do 
Município de Vila Bela da Santíssima Trin4ade, nos 
termos da Lei nS' 316/86, uma louvável iniciativa do 
Poder Executivo e uma oficial compreensão do 
quanto aque1a próspera região poderâ produzir inú
meros bens que serão locados no mercado estadual 
e nadoitaf, cumprindo-se, assim, a finalidade consti
tucional da propriedade rural. 

Os legítimos possuidores da Gleba piolhinho são 
pessoas pacíficas, trabalhadoras, conhecedores do 
direito e respeitadores da legalidade, convivendo 
harmoniosamente com a sua vizinhança~ Enfim, são 
desbravadores daquela porção de terras e a sua lida 
é contínua com os afazeres próprios. 

Quanto ~ principal motivação deste requerimen
to, prende-se ao fato de que ajâ aludida estrada mu
nicipal - que entronca-se com a BR-364, nas altu
ras do quilómetro 134 - e atravessa em cerca de 8 
(oito) krns a Reserva Indígena Vale do Guaporé, 
proximidades do PI Alantesu, cujo trecho se encon
tra, presentemente fechado ao trânsito por determi
nação da Delegacia Regional da FUNAI sediada 
em Vilhena - RO. 

De todo o exposto, é a presente para requerer a 
V. S' a permissão provisória ejou definitiva para 
tr<"~nsitar pela referida estrada municipal, no seu tre
cho contido na Reserva Indígena, declarando-se, 
desde já, por si e por seus cc-proprietários na Gleba 
Piolhinho, que, como tem sido, respeitarão integral
mente o patrímônio constituído pela Reserva, 
comprometendo-se a contribuir com a FUNAI -
na forma que for solicitado- na preservação e pro
te_ção da mesma. Dispõem-se, até mesmo, a contra
tar, às suas expensas e por indicação da FUNAI, 
duas ou mais pessoas para vigilância em guaritas do 
trecho indígena da estrada, evitando-se que pessoas 
estranhas transitem pelo mesmo, só se permitindo o 
trânsito àqueles devidamente credenciados. 

Na expectativa da compreensão de V. S• e ampa
rados na sua boa-fé e no respeito à lei- e juntando 
documentos públicos e .. croquis" de situação dare
portada estrada que é de capital importância ao de
senvolvimento de toda a região, aguarda~se deferi
mento deste. 

Brasília, 14 de maio de 1986." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAlSON BARRETO (PDT- SC.Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A liberdade de_ crença é um dos direitos proclamados 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, apro
vada pela Assembléia Geral em 1948, e Imediatamente 
a_d~tada com? norma maior por todas as Nações signa
tanas .. Antenormente, a Carta das Nações Unidas jâ 
anunc1ava que um dos objetivos bãsicos da Organização 
é_ "promove-r-e incentivar o respeito pelos direitos huma
nos e liberdades fundamentais para todos os homens 
sem distinção de raça, sexo, língua ou religião". O art. 2; 
desse documento declara: .. Cada individuo pode reivin
dicar para si todos os direitos e líberdades expostos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espêcie, como 
raça, cor, sexo, idioma, religião,opinião política ou ou
tra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento 
ou outro status". Mais adiante, no seu art. 18, a Decla-



ração estabelece: "Todos têm direito à liberdade de pen
samento, consciência e religião; esse direito inclui a liber
dade de mudar de religíão ou crença, e liberdade - seja · 
só ou em comunhão com outros, e em público ou parti
cular - de manifestar sua religião ou crença através do 
ensino, prâtiCa, culto e observância". 

A liberdade religiosa, Sr., Presidente, foi ratificada e 
fortalecida pelo Pacto Internacinal sobre Direitos Civis e 
Políticos, adotado em 1968. Mas, seis anos antes, em 
l 962, é aprovada pela Assembléia Geral a idéia de se 
criar um iilstrurTlei'üó--das Nações Unidas, um projeto de 
declaração sobre a eliminação de todas as formas de in
tolerância e discriminação baseadas em religião ou 
crença. Pensou~se em dois documentos: uma declaração 
e uma convenção internacional. A Assembléia Geral da 
ONU considerou e discutiu a necessidade e os termos da 
declaração em sucessivas sessões anuais, até que, em 
!981, proclamou a "Declaração sobre eliminação de to~ 
das as formas de intolerância e discríminaç_ã_o_ basea_das 
em religião e crença". No seu preâmbulo, a Declaração 
considera essencial "promover a compreensão, a tole-
rância e o resperto em questões relacionadas coin a liber~ 
dade de religião e crença", decidindo então "adotar to~ 
das as medidas necessárias para a pronta elíminação de 
tal intolerância em todas as suas formas e manifestações, 
e a prevenir e combater a discrim-inação em termos de re
ligião ou-crença". 

O Brasil, Sr. Presidente, é um dos signatários dessa 
Declaração, aprovada e adotada na sessão histórica da 
Assembléia Geral, realizada em 25 de novembro de 1981. 
O art. 69 do documento alinha entre as liberdades religio
sas, aquela de "observar dias de repouso e celebrar feria
dos e cerim__ô_nias- de acordo com os preceitos de religião 
ou crença", De acordo com a própria Declaração, essa 
liberdade "está sujeita apenas a limitações tais como as 
previstas por lei e necessárias para proteger â ordem, se
gurança, moral e saúde públicas ou os direitos funda-_ 
mentais e as liberdades de outrem". 

Nosso País, Sr. Presidente, sempre foi, com muita feli
cidade, o ventre cálido que acolheu gentes de muitas cul
turas e religiões. Graças à miscigi!TiâÇão racial, ao encon
tro étnico enriquecedor de muitos grupos, de várias par
tes do mundo, o Brasil possui uma civilização de tantos 
traços e múltiplos elementos, talvez, em toda a América, 
a única civilização diversa daquelas trazidas pelo coloni
zador espanhol e português. Aqui forjou-se uma nova ci
vilização ·com elementos ameríndios, europeus e africa
nos, muitas culturas que não são filhas únicas ou exclusi
vamente nativas. lusitanas ou negras. Também aqui 
praticam-se todas as religiões, Sr. Presidente, na grande 
maioria dos seus espaços, é um exempló de eSpaÇo o ride 
a liberdade religiosa é respeitada, onde convivem legal
mente muitas igrejas e cultos. 

Sr. Presidente, a Igreja Adventista do Sétini.o Dia no 
Brasil, que reúne aproximadamente meio -milhão de 
adeptos, tem como dia de repouso o sábado, isto é, do 
por-de-sol de sexta-feira ao por-de-sol de sábado. Da 
mesma forma, os Israelitas, os Batistas -do Sétimo Dia e 
outros crentes também guardam o sábado. No total, Sr. 
Presidente, são 1 milhão de pessoas. Há muitos séculos 
elas entregam essas horas ao seu Deus, abstendo-se de 
qualquer outra ocupação, além da prece, do estudo e da 
reflexão. No próximo dia 15 de novembro, o período de 
votação se enc;erra às 18 horas, não permitindo que I mi
lhão de pessoas que professam essas religiões compa
reçam aos locais de votação. Mas, Sr. Presidente, esses 
nossos irmãós brasileiros não querem, -de maneira algu
ma, deixar de cumprir o direito e o· dever cívico e político 
de votar nas próximas eleições, que indicarão os 
membros ·da Assembléia Nacional Constituinte. Eles fa
zem questão de participar, de comparecer às seções elei
torais, e, digna e orgulhosamente, manifestar a sua von
tade. 

Ora, Sr.- Presidente, sem comprometer a normalidade 
do pleito ou atingir a estrutura ou organiZaçãO eleitoral, 
o que esses brasileiros reivindicam é ape-nas a exterisãõ 
do horáiíó--de votação por mais duas horas, encerrando
se às 20 horas do dia (5 de novembro. Nada mais justo e 
razoável, Sr. Presidente. Tenho recebido manifestações 
neste sentido de muitas Igrejas, espeCialmente da Confe
deração das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. E o atendimento a esta reivindicaÇão depen-
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de de nós, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pob está para 
entrar na Ordem do Dia a votação de Emenda da Cãma
ra dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado Federal 
n9 135, de 1986, que tem aquela Casa o n9 7.822/86, que 
permite o prolongamento do horário de votação. Com a 
aprovação dessa Emenda, estará garantida a presença de 
I milhão de cidadãos às urnas do próximo dia 15 de no~ 
vembro de brasileiros que, na condição de cidadãos res
ponsáveis e fiéis aos seus princípios religiosos, não dese
jam, absolutamente, se omitirem deste ato cívico funda
mental Trata-se, apenas, de uma compatibilização inte
ligente, que não subverte a legislação ou o funcionamen
to do Estado, nem violenta a crença desses brasileiros. 
Este é o meu apelo à sensibilidade dos Srs. Senadores, na 
certeza de que aprovaremos, com urgência, e por unani
midade, essa Emenda da Câmara. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo-a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Governo Federal anuncia para os próximos días 
ampla e profunda Reforma Administrativa em seus ór
gãos de gerência direta e indireta. O objetiVo é aumentar 
a eficiência e a eficâcia do serviço público brasileiro, ra
cionalizando serviços, diminuindo gastos, valorizando o 
trabalho do servidor e protegendo os direitos dos 
usuários, do cidadão. A Reforma há muito ê reclamada 
pela Nação e pela classe polítíca: o serviço público do 
País tem traços medievais, penaliza a grande maioria dos 
que compõem os seus quadros e vitima, quase sempre, os 
que a ele recorrem. É certo que existem órgãos inúteis, 
superposição e duplicação de tarefas, ociosidade, mor
domias e outros cânceres na Administração Pública, e o 
noticiário tem sido pródigo nestas defecções. 

Entretanto, Sr. Presidente, o que nos assombra, o que 
causou espanto e protesto no nosso Estado, a Bahia, e 
em todos os Estados produtores de cacau, bem como na 
Lavoura Cacaueira e outros segmentos da economia do 
cacau, foi a noticia veiculada pelos grandes jornais do 
País, dando conta de que a Comissão Executiva do Pla
no da Lavoura Cacaueira - a CEPLAC- órgão autô
nomo da administração direta, vinculada ao Ministério 
da Agricultura, serii extinta. A pifndpío, para os que 
conhecem o trabalho daquela instifuição, pode parecer 
uma piada de mau gosto, de humor negro, pois é difícil, 
Sr. Presidente, imaginar a Lavoura Ca,;aueira, os agri
cultores de cacau, o sul da Bahia, maior região produto
ra do País, sem a orientação e a assistência daquela orga
niZação, segundo muitos "a única cOisa que deu certo 
neste País em se tratando de agricultura", ou mesmo, 
como já ouvi de vários parlamentares e autoridades des
sa República, "órgão público mais bem sucedido do 
País". Mas a notícia, Sr. Presidente, parece procedente, 
porque, questionado por lideranças políticas e represen
tantes da Lavoura em Salvador, o Ministro da Adminis
tração, Aluízio Alves, não desmentiu os estudos sobre a 
possfvel extinção da CEPLAC. i! estarrecedor, pode ser 
patético, mas é verdade: realmente, pensa-se (não sabe
mos que cérebros ... ) assassinar essa bela e frondosa árvo
re, produtiva, generosa, exemplar, chamada CEPLAC, 
destruir essa obra admirãvel, construída e mantida pelos 
próprios agricultores de cacau, pela sua própria cliente
la, cujos resultados. positivos são reconhecidos por to
dos. Uma instituição, Sr. Presidente, respeitada e admi
rada internacionalmente pelo alto nível do seu corpo téc
nico, a eficiência e eficácia do seu trabalho. 

A CEPALAC, Sr. Presidente, planejou e dirigiu are
cuperação da cacauicultura no País, .que, em meados da 
década de cinqUenta, encontrava-s_e doeftte e estagnada, 
consolidando-a como a base de uma economia que se de
senvolveu, criou segmentos, gerou _e mUltiplicou rique
zas, com importantes efeitos sociiis--e culturais para o 
País, principalmente para o sul da Bahia. Com o estabe
lecimento da pesquisa e experimentação científicas da 
CEPLAC, o Brasil passou a ter a mais avançada tecnolo
gia para o cultivo e beneficiamento do cacau e saiu do 49 
lugar comO produtor para disputar, hoje, a liderança 
com a Costa do Marfim, liderança esta perdida em 1910. 
o.Srasil triplicou a sUa produção, dobrou a produtivida-
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de na lavoura, atualmente a mais alta do mundo. As re
ceitas cambiais com o cacau aumentaram em mais de 
1000%. Além da revolução tecnológica, a CEPLAC pro
moveu, económica e socialmente, o homem do cacau, 
sua família, as comunidades do sul da Bahia. O comércio 
prosperou e a indústria do cacau no Brasil é hoje a maior 
do mundo, com reflexos também na indústria chocola
teira, também uma das mais bem equipadas e desenvol
vidas. 

Mas a CEPLAC não se preocupou apenas com o ca
cau, não investiu apenas na planta para promover o ho
mem. Ela criou programas de pesquisa e assistência téc
nica para outros cultivos, diversificando o setor primário 
e a agroindústria regional, alcançando ainda o setor de 
alimentos básicos. Trezentas mil pessoas estão direta~ 
mente incorporadas à força-de-trabalho do cacau no sul 
da Bahia. Existe hoje uma mão-de--obra especializada, 
formada e permanentemente treinada para as tarefas da 
cacauicultura. Pesquisa, Extensão Rural, Educação for
mai e professional, diversificação do setor primãrio, 
infra-estrutura sócio-econômica (isto é, estradas, trans
portes, energia, saúde, saneamento, telecomunicações, 
assistência social), cooperativismo, associativismo rural 
~ em todos esses_ setores a CEPLAC dirigiu ·programas 
com sucesso, transformando a instituição no bem mais 
sucedido programa agrícola integrado do País. E o su
ces~o d_a CEPLAC foi extendido ao norte do Espirita 
Santo e, mais recentemente, à Rêgião Amazônica, de 
onde o cacau saiu no século XVIII, para criar uma ver
dadeira civilização no sul da Bahia, uma economia à 
qual estão ligados, di reta ou indiretamente, mais de 1 mi
lhão de brasileiros. As receitas com a exportação do pro
duto margeiam hoje a casa do_ 1 bilhão de _dólares. 

Todos esses resultados do trabalho sério e persistente 
da CEPLAC, orientando e assistindo a lavoura, que fize.. 
ram da CEPLAC uma instituição eficaz e Vitoriosa, se 
desenvolveu sem um tostão dos cofres públicos da 
União, pois foi com a antiga Taxa de Contribuição Cam
bial, uma cota de 10% sobre as exportações de cacau, 
hoje tranformada em imposto, com o dinheiro do produ
tor de cacau, que esta obra foi construfda. Inconcebível, 
Sr. Presidente, pensar no cacau brasileiro, falar dessa 
economia de tantos frutos, sem a existência da CE
PLAC, organização criada e mantída pelo agricultor, 
que a considera "um patrimônio da lavoura". Nada exis
te no sul da Bahia, nada ali se cria, se constrói, óu se 
transforma, sem a participação, sem a presença, a força e 
o talento do produtor de cacau, pois o confisco cambial, 
bem ou mal, significa urr: instrumento de progresso 
econórnko-social, de distribuição indireta da renda con
centrada. Setenta por cento da produção estão nas mãos 
de 30% dos agricultores. 

Perguntaríamos, Sr. Presidente: se essa agricultura, 
considerada a de maior liquidez patrimonial do País, 
uma das mais avançadas e lucrativas do mundo, vem 
sendo assistida; Se ela é defendida pelos seus próprios 
agentes que pagam - e muito- para que esta assistên
cia continue sendo prestada; se o sul da Bahia ê a região 
mais bem atendida do País em termos de extensão rural; 
se os_ outros órgãos públicos do País, inclusive o Gover
no do Estado, só conseguem realizar qualquer benefício 
para aquela gente com a parceira ou, pelo menos, sob a 
influência da CEPLAC, perguntamos: que duplicação 
ou superposição de funções existe na CEPLAC com ou
tros órgãos públicos? TrágiCa e tormentosa! Sr. Presiden
te, a idéia da Lavoura Cacaueira, o sul da Sabia, sem 
aquela instituição. Voltaríamos ao tempo da incipiência 
tecnológica, do acaso, do "Deus-dará", dos coronéis ple
nipotenciários, do mandonismo político, da incerteza, da 
aventura de plantar e colher, do desestimulo, da desespe
rança. 

Apesar dos erros cometidos algumas vezes, a CE
PLAC não poderã ser acusada de dispendiosa, onerosa 
ou deficitâria para os cofres da União. Pelo contrário, 
S_r. Pr~iden~e. Todo o monumental patrimônio- mate
rial, humano, cultural da CEPLAC não contou, em toda 
a sua história, com um centavo de receita, senão aquela 
or!unda_ do trabalho do produtor de cacau. E acrescente
se: a União é devedora, pois somente em 1985, Cz$ 300 
milhões foram retira!=los da rece!ta do Imposto deExpor
tação de cacau para outros fins que a lavoura desconhe-
ce. Esse dinheiro não entrou na CEPLAC, nem foi apli~ 
cada a s_eu favor ou das regiões produtoras. Neste exerCi-



Agosto de 1986 

cio, o desvio deverá chegar a Cz$ 650 ffillhões~-Imp-Õ-rtan
te destacar, Sr . .Presidente, Srs. Senadores, que a _CE
PLAC é uma insütuiç~o sein dívidas de qUalquer nature-
za, internas ou externas. Talvez um caso único na his
tória dos órgãos públicos deste Pais. Ela ainda tenl sai
dado, religiosamente, os compromissos do Estado brasi
leiro com a Organização" InteriiaciOnal do Cacau, para 
manutenção do buffct-stock, o estoque regulador dos 
acordos internacionais entre: produtores e consumidores. 
São mílhões de dólãieS-todos os anos, pagos pela lavou
ra, em nome do Estado brasileiro. 

Definitivamente, não compre"eildemos os critérios que= 
estão a orientar essa tentativa insólita e maquiavêlica de 
desativação, desarticulação ou incorporaçãà da CE
PLAC a outros órgãos. A cacauicultura é uma atividade 
muito especial. O cacau é um cultivo perene, singula,, de 
retornos custosos e a longo prazo, que exige tecnologias 
específicas, penosamente conquistadas pela pesquisa 
agronômica, e provadas, com suor, no campo. O seu 
mercado tem normas próprias, seculares, de vendas a 
termo, de livre comércio internacional, baseitdo nas leis 
da oferta e da procura. O cacau está nas bolsas interna
cionais de mercadorias, movimentando bilhões de dóla
res. O perfil sociológico _e políiíOO-dõ PiãdutOr di Cacau 
difere dos perfis dos outros produtores por razões his
tóricas exclusivas, pelo ambiente produtivo, a ideologia e 
o comportamento incomparáveis, á cultura da região. 

Se são verdadeiras as intenções do Governo em extin
guir a CEPLAC, sem dúvida, _Sr. Presidente, perpetrar
se-á um caso tínico de morte institucional neste Pais: a 
destruição unilateral, arbitrária e intolerável de um ór
gão público eficaz, produtivo, sem dívidas, que não é 
mantido pelo Estado e sim pela sua clientela que a defen
de e a quer preservar. Desafio alguma autoridade ou téc
nico do Governo a justificar por qu.aisquer raz.ões a ex
tinção da CEPLAC. Seria um crime não apenas contra a 
lavoura cacaueira, os 30 mil prõdutores de cacau do 
País, mas também contra o Brasil, condenar uma econo
mia à orfandade, um crime de lesa-pátria, Os jornais fa
laram em transferência -de crédi~<? e_ fomento _que é dado 
à cacauicultura pela CEPLAC. Ora: Sr .-Presidente, o 
dado é incorreto: a CEPLAC não se ocup..i de financia
mento à produção, seja de investimento, renovação ou 
custeio de lavouras desde 1970~- Essa tarefci-pútence ao 
Banco do Brasil e a outras duas dezenas de estabeleci
mentos oficiais e privados. Os tecnocratas dedicados à 
Reforma Administrativa estão mal-informados, desatua
lizados quan'l.o à realidade da lavoura cacaueira. Se fab 
tam argumentos técnicos convince_ntes para conjeCturar 
a morte da CEPLAC, que restem, pelo menos, o bom 
senso e a correção para analisar, julgar e concluir. 

Convidamos os técnicos empenhados nessa insidiosa e 
inglória façanha que visitem as regiões cacaueiras, prin
cipalmente o sul da Bahia, as unidades da CEPLAC na 
Babia, compareçam a uma sessão Plenária do Conselho 
Nacional dos Produtores de Cacau, em Itabuna, dialo
guem com as lideranças; investiguem, com isenção, os in
dicadores da economia cacaueira nos últimos vinte anos; 
conheçam de perto o trabalho da instituição; verifiquem 
suas contas, todas fiscalizadas e aprovadas pelos Minis
térios da Agricultura, da Fazenda e Planejamento, pelo 
Tribunal de Contas da União, e, depois, concluam sobre 
a validade e permanência dessa organização que perten
ce ao produtor de cacau. 

A hora não é de leviandades ou de terrorismo institu
cional, mas de_redemocratização, de mudanças, trabalho 
e austeridade. Confiamos ria autOridade e competência 
do .sr. MinistrO ôa Administração, Aluísio Alves, na sua 
senedade e postura inatacável de_técnico e homem públi
co. Que a anUnciada extinção da CEPLAC tenha partido 
de "fonte não autorizadã", que tenha ocorrido um equí- . 
voco, um erro de interpretação, que tudo nã.o passe de 
"um lamentável mal-entendidou~Assim esperam todos. 
Que o fato seja Claramente esclarecido, para tranqUilida
de dos agricultores e comunidades do cacau, dos que tra
balham e confiam nos destinos deste grande País. 

Era o que tinha a dizer, Muito obrigado. (Muito b·emi) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em outubro do ano findo, trouXe ao conhecimento 
desta Casa os descalabros impostos ao Banco do Estado 
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de Rond.Q.QLa J:lelo Governo do Sr. Ângelo Angelin. Dis
corri sobre __ os mais abjetos atas de desmandos e de cor
rupção praticados pelo Sr. Governador do Estado e por 
Di retores do BERON. 

Relatei, naquela ocasião, diversos fatos que demons
travam estar o Governo do Estado e a Diretoria do Ban
co dilápidando o patrimônio do Banco. Entre as arbitra
riedades. cometidas, citei a concessão de taxas especiais 
de juros, por motivos polftico-partidãrios; a cobrança de 
comissões extraordinárias, de destinação ignorada; o trá
fico de influências existente no BERON, favorecendo 
apenas políticos do PMDB; a inobservância das_normas 
estipuladas pelo Sistema Financeiro Nacional, com o 
propósitO de se atribuírem benefícios a cli~ntes inabilita
dos; o custeio, pelo Banco, de viagens de interesse estri
tamente particular de seus diretores; a contratação de 
empregados que não comparecem ao trabalho; a admis
são de duas cerltenas e meia de funcionários, com per
cepção de altos salários, sem a realização de concurso; a 
contratação espúria de firmas prestaçioras de serviços. 

Não esgote( aí, infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, o repugnante elenco de atos praticados pelos 
corruptos administradores das instituições de meu Esta
do. Do indecoroso painel da depravação governamental 
rondoniense constam outros lances de que me ocuparei a 
seguir 

Tenho em minhas mãos cópia dos relatórios de Divi
sões que integram a Dirctoria de Operações do Banco do 
Estado de Rondônia S.A. Os documentos, enviados à 
Diretoria do Banco pelo Diretor de Operações, João 
Basco Oliveira de Almeida, em 19 de fevereiro de 1986, 
por ocasião de sua posse no cargo, foram elaborados 
para que o novo titular do Órgão tivesse conhecimento 
das operações nele praticados, conforme se informa na 
comunicação que encaminha os relatórios à Diretoria do 
BERON. 

Trata-se, portanto, de documento sério, veraz e insus
peito, pois de autoria de dirigentes- da própri"a inSti
tuição. 

Examinando o Relatório da Carteira de Desenvolvi
mento - CADES, no tópico PROMICRO/BNDES, 
deparamo-nos com o primeiro absurdo. Após a infor
mação de que, à época havia 223 propostas, que totaliza
va-m um -võliíme de recursos da ordem de Cz$ 13,9 mi
lhões, há a constatação de que o Banco ignorava o volu
me de op"erãções até então contratadas, isto €, desconhe
cia a quantidade de contratos firmados e o volume de re
cursos envolvidos nas operações. Consta textua:lnlente 
do relatório a seguinte observação: "As informações aci
ma dependem de levantamentos, dada a ausência de con
troles que nos permitam exercer o acompanhamento sis
temático das operações, bem assim das inadimplências". 

Não se poderá jamais, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, cogitar que a alegad<l ausência de controle 
seja apenas um caso de desídia. Todos sabemos que, em 
casos semelhantes. a falta de informações está sempre a 
encobrir falcatruas. Mas, que se trate apenas de negli
gência! O fato, por si só, ê gravíssimo e revela a omissão 
da Direção do BERON em assunto da mais alta relevân
cia. 

Há outro tópico do relatório que nos chama a 
atenção. Ê o que apresenta a relação de operações do FI
NAM E. Analisando-se o rol das empresas contempladas 
com financi(\mentos, pode-se perceber que o valor de 
Cz$ 26.626.11_!,00 foi, quase todo ele, destinado à aqui
sição de bens de empresas vinculadas a políticos do 
P_MDB. Est<i, assim,__comprovada a afirmação que já fi
zera antes: existe no BERON o tráfico de influênCias, cu
Jás autores e beneficiáriOs sào- c-orrefig-ionários dO Gover
nador AngeJ_in. 
- Não se esgotam aí, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, as 

irregularidades existentes no Banco do Estado de Ron
dônia S.A. Várias outras anomalias constam do relatório 
a que antes me aludi. 

Há a denúncia relatiava à ausência de política de su
primento de recursos humanos, no BERON. Em verda
de, a admissão de funcionários se dá mediante pressões 
da classe política, não havendo sequer a possibilidade de 
realizar-se uma seleção prévia dos candidatos. 
--EXIStem tambêm graves distOrções na área de salários~ 
o que, com C:erteza, está pro.,.ocando o descontentamen
to- dos funcionári-os mais antigos, muitos deles com re
muneração ·menor que recém-admitidos, desprovidos de 

Quinta-feira 14 2729 

qualquer conhecimento das funções que lhes incumbe 
desenvolver. 

Outra constatação refere-se à área creditícia. Trata-se 
da revelação da existência de grandes concentrações de 
créditos em empresas de duvidosa capacidade de solvên
cia, o que poderá- é bom que se frise- comprometer o 
futuro do BERON. 

Ocorre também no Banco desagrad;;iveis problemas de 
natureza ética, conforme denunciado no relatório. Inde
sejáveis envolvimentos de clientes com funcionários da 
instituição estão abalando a credibilidade do Banco. 

Par<J ilustrar o que acabo de afirmar, recorro a episó
dio relatado pelo Gerente do DICAD, Hélio Freitas de 
Souza. Relata o referido Gerente que a Madeireira No· 
roeste.- apresentara n<~ Agência de Ariquemes, proposta 
no âmbito do FINAM E, para financiamento d_e equipa
mentos que seria adquiridos a determinada empresa. En
quanto tramitava o processo na Carteira de Desenvolvi
mento, outra empresa fornecedora, juntamente com a 
proponente, apresentou seu orçamento, com a finalidade 
de substituir o equipamento que seria financiado. Não 
resta dúvida de que estamos diante de típico caso de 
quebra de sigilo bancário. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: além do relatório a 
que me-referi, verdadeira expressão da vergonhosa admi
nistração praticada no BERON, tenho t;:~_mbém em mãos 
cópia da Notícia do Crime apresentada pelo Banco, em 
que se denuncia o funcionário Luiz V alter César, auditor 
da instituição. 

Esclarece a Notícia do Crime que, "valendo-se da con
dição -de fUncionário do BERON, o Sr. Luiz V alter Cé· 
sar, apropriou-se de vários impressos destinados a trans· 
missão de ordem de pagamento entre agências( ... ) e, sem 
dar entrada no caixa do respectivo numerário, transmi
tiu as seguintes ordens de pagamento: 

"a) ordem de pagamento do valor de Cz$ 
305.700,00 para o Rio de Janeiro, tendo como favo
recido Durvatino Moreno Gomes, constando como 
tomador Joaquim Santeiro de Paula ( ... )_; 

b) ordem de_ pagamento do valor de CzS 
307.500,00 para Silo Paulo, tendo como favorecido 
Durvalino Moreno Gomes. constando como toma
dor Antonio Quintda Baião; 

c) ordens de pagamento para Jaru, tendo como 
favorecidos Hely de Souza Bainn e Ozias Pantoja de 
AraúJo, dos valores de Cz$ 50.900,00 e- Cz~ 
54.800,00: 

d) ordens de pagamento para Ariqueme:s, mes
mos favorecidos e tomador; valor de CzS 65.500,00 
e Cz$ 53.200,00; 

c) duas ordens de pagamento para Ouro Preto, 
transmitidas via telefone ( ... ).'' 

Possuo também cópia do Auto de Qualificação e In
terrogatório lavrado na Delegacia Especializada de 
CCP, do Departamento Geral de Polícia Civil de Ron
dônia, no dia 04 de julho de !986, no qual o acusado 
confessa ter praticado os crimes de estelionato que lhe 
foram imputados pelo BERON, com exceção das ordens 
de pagamento enviadas para São Paulo e Rio de Janeiro. 

Descrevendo detalhQ do ilícito, o auditor dta os no
mes de seus comparsas. A partir daí, for<lm qualíficado.ci 
e interrogados os demais indiciados a saber: Júfío Mer
cado Freitas Filho, cunhado do funcionário do BERON, 
Sandra Edson Tavares Ampueiro, além de terem sido ci
tados os nomes de Júlio Freit<~s, sogro do acusado, An
tonio de tal e outros. 

Em resumo, o golpe aplicado contra o BERON, con
slstia na transmissão, pela operadora do telex do Banco, 
de ordens de pagamento preparadas pelo auditor do BE
RON, sem-que houvesse a necessária cobertura. Uma 
vez transmitidas, eram as ordens de pagamento recebi
das,_em outras agências, mediante a apresentação de fal
sa ~r~eira de idc::nti.dade, ou não. Esclareça-se que os 
formulários de Aviso de CJ:édito utilizados eram apanha
dos na mesa do Chefe do Serviço da Carteira _de Ordem 
de Pagamento, da Agência Central do B~RON. 

O episódio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mostra 
. uma série de problemas nos controles e na supervisão 

existentes no Banco do Estado de Rondônia S/ A.: hã 
corrupção na auditoria do Banco; há descuido com for
mulários e com cha\!es de conversão de valores, hã trans~ 
missão de ordem de pagamento sem maiores cuidados. 
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Acima, contudo, desses problemas, existe outro, já por 
mim aqui denunciado: a corrupção nos altos escalões do 
BERON. 

A propósito, poder-se-ã mesmo cogitar se não estamos 
apenas identificando mais alguns membros do grande es
cãndaio existente no BERON. 

Minha suspeita, Senhor Presidente _e_ Senhores Sena
dores, fundamenta-se em documento de autoria do pró
prio auditor Luiz V alter César, ainda mantido. em sigilo, 
mas ao qual jâ tive acesso. 

O referido documento apresenta denúncias da maior 
gravidade, capazes de_ abalar_ não_ só a referida Insti
tuição b<lncâria mas todo o Governo do Estado. 

Eis algumas das acusações: 
1) manutenção de_pagamento de honorários a ex

Diretor do Banco, dele desligado para concorrer a cargo 
ele_tivo. Concess_ào à esposa do referido ex-Diretor de tic
ket parO; compras em supermercados, utilização de veícu
lo do Banco na campanha política do referido senhor; 

2) concessão de crédito, em conta existente em agên
cia de Ji-Paraná, em nome de importantíssimo candidato 
do PMDB, no valor de CzS 2.500.000,00, para custeio de 
parte de sua campanha; 

3) existência de quadrilha, composta por auditor e 
por integrante do primeiro esc::~lão do Banço, nas Agên
cias Central, Matriz e de Guajarú-Mirim, cujo quartel
general se situa no Setor de D.crooi)St_rações Financeiras, 
da Mattiz. Ali d!!sapo.recem documentos, que são substi
tuídos por outros, falsos. Há o caso do desfalque no va
lor de Cz$ 2.000.000,00, que, em-bora esclarecido, foi 
abafado, tendo, contudo, desaparecido o ex-funcionário 
acusado; 

4) encaminhamento mensal a agência situada no Rio 
de Janeiro, de ordem de pngamento no valor de CzS 
125.000,00, a favor do antes menéiOnado integrante do 
primeiro escalão do Banco; 

5) perda, pelo Banco, de Cz$ 9.000.000,00, contabili
zados como prejuízos e créditos em liqUidação, que fo
ram utilizados em tráfico de cocaína, não tendo sido 
possível o ressarcimento do valor ao BERON pois meta
de do_tóxico foi apreendida. Há importante empresa de 
Rondônia envolvida no caso, razão por que não foram 
tomadas providências mais severas com os funciõnários 
do Banco envolvid_os, além do que eram alguns deles in
termediários de membro da Diretoria do BERON em 
compra de dólares ,-ealizada na Bolívia: 
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6) emissão de ordens de pagamento "frias", no valor 
de Cr$ 3.000,00, em abril de 1985, por parte de determi
nado Gerente de ag_ência, com conhecimento da Presi
dência do Banco, tendo o emltente _da referida ordem 
realizado o depósito mais de seis meSeS: após a ocorrência 
do pagamento;_ _ __ ,-,-- _ 

7) abertura de contas falsas, uma delaS; pOi ex.eritplo, 
em nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho, na 
qual foram depositados CzS 500.000,00, valor destinado 
a compra de votos na convenção realizada pelo PMDB, 
em determinado município do Est"ado; 

8) realização de pressões sobre o Presidente da A~s~
ciaçào dos Servidores do Banco do Estado de Ron~oma 
- ASBERON, para se conseguir sua renúncia, o que irá 
permitir a venda do Centro de Treínam.en:o ~o BER;ON 
ao Governo do Estado, por valor astronomtco, poiS se 
pretende dividir parte do montante pelas autoridades do 
órgão adquirente; 

9) existência de conta" fria", destinada a reçeber de
pósitos oriundos de diferença de taxa combinada com 
clientes, em aplicações de Over Nígth; 

10) arquivamento, com o propósito de proteger os 
culpados, de relatório da auditoría do_ Banco, do qual 
consta informação sobre desvio de Cr$ 12.000.000, em 
agência do Interior; 

11) existência de conta «fria" na agência do Rio de 
Janeiro, destinada a receber resultados advindos da Jpli
_caçào em Over Nigth, por tempo indeterminado, de va
lores repassados ao BERON pelo BNDES, o que impede 
a emissão regular de inforiri.ações contábeis no Banco; 

l2) Pagamento de gastos de viagens de familiares de 
Diretores com recursos do BERON; 

13) admiss~o de parentes e amigos de Diretores, que 
percebem salários equivalentes ao de Chefe dt;: ;:ieção de 
Agência independentemente das funções por eles desem
penhadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: a relação dos atos de 
imundice que acabamos de apresentar não está comple
ta. Existem, ainda, no BERON, outras fraudes, faica
t_ruas. desvios e desmandos. Desses e _daqueles crimes te
nho conhedmento dos nomes de seus autores, em razão 
das denúncias feitas pelo Sr. Luiz V alter César, auditor 
do BERON. 
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Confesso-lhes, Senhor President_e e Senhores Senado
res, jamais ter visto, na administração pública, tamanha 
s9rdidez e torpeza. Mas, confesso~Ihes também jamais 
ter_ v,isto tamanha _impunidade. Explico-me, Senhores: 
embO-ia sejam do conhecimento de toda a Nação brasi
leira os a tos de corrupção que estão sendo praticados em 
Rondônia, continuam seus autores lívres de quaisquer 
castigos. 

Até quando, Sr. Presidente e Srs. Senadores?_Até que 
se exauram os recursos do Banco do Estado de Rondô
nia S/ A, e locupletados estejam todos os gatunos que 
dele fizeram a infeliz presa de sua veracidade infernal? 

O povo de Rondônia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
exigem o fim imedlato da dil::~pidaçi.i.O do BERON. Já rC
plto porque esgotamos nossa capacidade de ver aplica
das medidas que tão-somente protelam a solução defini
tiva do problema; a demissão e priSão de todos os cor· 
ruptos do BERON, a iniciar-se por aqueles que se encon
tram em sua Diretoría. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidên
cia _convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às 
17 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro. turno, do Projeto de Lei do 
Senado n'} 221, de 1985, de autoria do Senador Jorge Ka
lume, que dispõe sobre isenção do imposto territorial ru
ral para propriedades até 300 hectares, na Amazônia Le
gal, e dií. outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 371 e 372, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constitui~ão e Justi~a, pela c-onstitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Finanças, favoráveL 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Está encer
rada a sessão. 

( Lemnta-se a sessão às 16 horas e 24 minutos). 

Ata da 168~ Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 17 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Fábío Lui::ena - craudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - 'Alexandre Costa - Améríco, de 
Souza- Albcrt9 Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José Uns- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Ur_bano_ :- Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado_- Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano_Franco
Lourival Baptista- PriSsos-Põrto- JUüihy M<igalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana -João_Caimon- Jo
sé Ignádo Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes .:...._ Benedito Fer
reira- Benedito CUnelaS- Gastão Miiller- José F'ra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi ~ Affonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Enéas Fariã:-- Arno Oa
miani- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Cir!Os Cliía
relli - OCTáViO- Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
vendo m1mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Sob a proteção de DeuS, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

J~>-Secretário. 

São lidos os seguintes_ 

REQUERIMENTÕ 
N• 301, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento rnterno, para a Mensagem n"" 186, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Jan
duís (RN). 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Octávio Cardoso - Nívaldo Machado- Ja
rilil Haddad. 

REQUERIMENTO 
-N• 302, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 190, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Presi
dente Dutra (MA). 
_Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986.- Alfredo 

Campos - Nivaldo Machado - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimentos· qi.!e Vão ser lidos pelo Sr. 
[~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 303, de 1986 

Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento In
terno, requeirO a convocação de Sua Excelência, o Se
nhor Ministro Dante de Oliveira, da Reforma Agrária, a 
fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre 
os Critérios de Desapropriação e Implantação da Refor~ 
ma Agrária. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986. - Alaor 
Coutinho- Jamil Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 304, de 1986 

Nos ter!llOS do inciso _I do art. 418 do Regimento In
terno, requeiro a convocação de Sua Excelência, o Se-
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nhor Ministro João Sayad, da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da Repúblic:i., :i fím de que, perante o 
Plenário, preste informações sobre os Critérios para 
Aplicação dos Recursos Alocados para a Execução do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento, criado pelo 
Decreto-lei ns- 2.288, de 23 de julho de 1986. 

Sala das Sessões, cm 13 de agosto de 1986.- Alaor 
Coutinho - Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão publicados e incluídos, oportunamen
te, na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Na sessão or
dinária do dia 4 do corrente mês, foi lido o Ofício n9 
S/11, de_i986, do governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, solicitando autorização do Senado para que aquele 
Estado possa realizar operações de empréstimo externo, 
pam os fins que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários~ 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen
tos, despai.!harú a matérias às Comissões de--Finanças e 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIOE:,fTE (José Fragelli) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, 

Passa-se U 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei 
do Senado n~' 221, de 1985, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que dispõesobreisenção do Imposto 
Territorial Rural para propriedades até 300 hecta
res, na Amazônia Legal, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 371 e 372, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto cm primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 221, DE 1985 

Dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural 
para propriedades até 300 hectares, na Amazônia Le~ 
gal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional -decreta: 
Art. [s- São isentaS do lniPosto Territorial Rural as 

glebas de área não eXcedente a 300 (trezentos) hectares, 
situadas na Amazónia Legal. 

Art, 29 A faculdade concedida ao Instituto Brasilei
ro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de constituir 
vendas com o ex.ercí~io de suas astivídades, CO!]f0frile 
item IV do art. 12 do Decreto-lei nl' 289, de 28 de feverei
ro de 1967, não prevalecerá, para fins de cobrança de re
tribuições decorrentes do exercício da seu po-der- de polí
cia, no que concerne às propriedades abrangidas pela 
isenção de que trata o art. I I' desta lei. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4s- Revogam-se as disposições em contrãrio, 

O SR. PRESIDENTE -(José ~r~elli) __ -:- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n<i 30T, de urgência 
lido no Expediente para a Mensagem n9 186/86, relativo 
ao pleito da Prefeitura MuniciPal de Janduís no Rio 
Grande do Norte, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovain queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

DIÃIUO bO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Passa-se, agora~ à aprec~açào da n:tatéria que foi des
rachada às Comissões de Economia, Constituição e Jus
tiça -e Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, que 
será lido pelo Sr. !?-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N.0 790, de 1986 

Da Comissão de EeQnomia, sobre a 
Mensagem n.o 186, de 1986 (n.0 241/86, 
na origem), do Senhor Presidente da 
Repúbica, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que se
ja autorizada a Prefeitura Municipal 
de ;Janduís (RN) a contratar operação 
de crédito n<> val<>r de Cz$ 105.587,90 
(cento e cinco núl, quinhentos e oiten
ta e sete cruzados e noventa centavos). 

Relator: Senador Albano Franco 
Com a Mensagem n.0 186/86, o Senhor 

Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Janduís (RN) que obje
tíva cólltratar junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social 
- FAS, a seguinte operaQão de crédito: 

Características da operação: 
A - Val<>r: Cr$ 105.587.902 (correspon

dente a 2.512,11 ORTN ile Cr$ 42.031,56, em 
junho/85), 
B- Prazos: 

1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 48 meses; 
C - Eri.cargos: 
1 -juros: 6% a.a. - taxa nominal; 
2 - correção monetária: 70% da ·varia-

ção das .. ORTN"; · 

D - Garantias: quota.s do Fundo de Par
ticipação dos Municípios - FPM; 

E - Destinação dos recursos: aquisição 
de equipam.entos para coleta de lixo. 

O Cons-elho Monetário Nacional pronun
ciou-se ·pelo rencaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer do Banco Central 
do Brasil que, analilsando as finanças mu
nicipais, constatou que o _endividamento 
da Prefeitura, após a operação pne,tendida, 
permanecerá contido nos limites fixados 
pelo art. 2.0 da RJe·solução n.O 62/75, parci
almente· modificado pelo art. 1.0 da Reso
lução n.0 93176 e pela Resolução n,o 64/85, 
todas do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da ~pública (SEPLAN/SAREM) 
informou nada ter a opor quanto à reali
zação do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal con.s!de~a vlãrel, técnica, eco
nômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimen
to da mensagem, nos termos do. seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.o 116, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura. Municipal de 
Janduís (RN)' a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 1M. 587,90 
(cento e cinco mil, quinhentos e oiten
ta e sete cruzados e noventa centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de 

Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
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nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 105.587,90 (cento 
e cinco mil, quinhentos e oitenta ,e sete 
cruzados e noV~enta centavos), correspon
dente a 2.512,11 ORTN de Cr$ 42.031,56, 
vigente em junho/85, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvim·en
to Social - FAS, destinado à aquisição de 
equipam,entos para coleta de lixo no mu
nicípio, obedecidas as condições ~dmitldas 
pelo Banco Central do Bra.s!l, no respectivo 
process<>. 

Al't. 2.0 Esta re_solução entra em vigor 
na data de .sua publicação. 

Sala das Cmnissões, 25 de jun.ho de 
198ô. - AlvarG Dias, Pres.idente, ;em exerci
c~o - Albano Franco, Relator - Carlos 
Lyra - Severo Gomes - Lenoir Vargas -
José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragclli)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 116, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Janduís, Rio Grande do Norte, a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
105.587.90 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete 
cruzados e noverita centavos) para os fins que especifica, 
dependendo dos pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 
ComiSSãO de Constituição e Justiça. 

O SR, HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pare
cer sobre a Mensagem n~ 186/86 do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Jan
duts (RN_) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
I 05.587,90 (cei1to e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete 
cruzados e noventa centavos) destinado a financiar a 
aqulsiçào de equipamentos para coleta de lixo. 

O pedido de autorizaçãO fui formulado nos termos do 
preceítuado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Sen<idó Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Reso
lução n9 -62, de f915, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados são provenien
tes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. -

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições -legãis e· regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Martins Filho, para emitir o pa
recer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir- parece-r.) -sr: Piesidentj!:, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Re~olução nl' 116, de 1986, de 
autoria d<i Comissão de Eco"riomia do Senado Federal, 
qUe objetíva autorizar a Prefeítllra Municipal deJanduís 
(RN) a confl'aütr OperaÇão de crédito no valor de CzS 
105.587,90 (cento e cinco nlil, quinheittos e oitenta e sete 
CI'Uiãdos e noventa centavos), destinada à aquisição de 
equipamento para coleta de lixo, 

A matéria foi apreCiada pela Comissão de Economia 
no que diz respeitO aos aspectos financeiros; a qual con
clui pelo presenta diploma legal, tendo em vista a priori~ 
dade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a ca
pacidade de pagamento do solicitante. 

A Corii'issão de-Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~ 
ttva. 
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Nos aspecto~ que ·competem a es~a ConiiSsão,_ opina
mos pelo acolhtmento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (José: Frage_lli)- Os pareceres 
são favoráveís:-

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em disc_u_ssão o projeto, 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer

ro a discussão. 
Em Votação 
Os Srs. Senadores qoc o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado_. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr. 
\'?-SecretáriO. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N9 791, de 1986 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 116, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução n.0 116, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís 
(RN), a ~ontratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 105.587,90 (cento e cinco mil, 
quinhentos e oitenta e sete cruzados e 
. noventa centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agos
to de 1986. - Nivaldo Machado, Presidente 
- Jorge Kalume, Relator - Octávio _ Car
doso. 

ANEXO AO PARECER N.O 791, DE 1986 

Redação final do Projeto ue Resolu
ção n.• 116, de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 42, inciso VI da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura MunicJpal de 
Janduís, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 105.587,90 (cento e cinco 
mil,. quinhentos e oitenta e sete cru~ 
zados e noventa centavos). 

O Senado_ Federal r e sol v e: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de 
Janduis, Estado do Rio Grande do Norte, 
nos termos do art. 2.0 da iResolução n.o 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 105.587,90 (cento e 
cinco mil, quinhentos e oitenta e sete cru
zados _e _noventa centavos), correspondente 
a 2. 512,11 Obrigações Reajustáveis do. 'l'e
souro Nacional - ORTNs, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 42. 031,56, 
'Vigente em junho de 1985; junto à CaiXa 
Econômfca Federal, esta na qualidade de ges~ 
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - FAS, c:lestinada à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no Muni
cípio, obedecid~s __ as_ _ condições admitidas 
pelo Banco Central do Bras!l, no respecti
vo processo. 

Art. 2. 0 Esta Resolução enra em vigor na 
data de sua publicação. 

DIÃR10 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discuSsão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra encerro a 
discussào. 

Em votução. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) Aprovada. 
O projeto vai à promulgação 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - Passa-se à 
apreciação do requerimento n~' 302, de urgência lido no 
Expediente para a Mensagem n~' l 90, de 86, relativo a 
pleito da Prefeitura Municipal de Presidente Outra, Ma
ranhão. 

Em Votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram, lPausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria despachada às Comissõe.s _de Economia, de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da 
Co_miSsão de Economia, 

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir o pare
cer.) (-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~' 190/86, o Senhor Presidnete da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
(MA), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da opera~ào: 
A- Valor: Cr$ 181.533.534 (corre-spondente a 

3.675,0 ORTN, de CrS 49.396,88, em- Ago/85); 
B- Prazos: 
I -de carência: 3- anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: -
I -juros: 6% a.a., 
2- correção monetária: 70% do índice _de variação 

das ORTN· 
ti- Gar'antias: vinculação de quotas do Fundo Ce 

Participação dos Municípios (FPM); 
E- Destina~ão dos recursos: obras de infra-estrutura 

urbana. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que, não obstante a natureza ex.trali
mite da operação pretendida, o endividamento consoli
dado interno da referida Prefeitura, após sua rea1ização, 
permaneceria contida nos limites fixados pelo artigo 2~' 
Resolução n9 62/75; parcialmente modificada pelo arti
go 19 da Resolução n~' 93/76 e pela Resolução n'i' 64/85, 
todas do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Fed~ral considera viâvel, técnica, econômica: e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do segUinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 117, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Ou
tra (MA) a contratar opera~ão de crédito no valor de 
Cz$ 181.533,53 (cento e oitenta e um mil, quinhentos 
e trinta e três c~uzados e cinquenta e três cental'os ). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Presidente Ou

tra, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2'? daRe
solução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar em Cz$ l81.533,53_(cento e oí

-tenta e um mil, quinhentos e trinta e três cruzados -e _cin
quenta e três centavos), correspondente a 3.675,0 ORTN 
de_ Cr$ 49.396,88, vigente em agosto/85, o mõ-iit;mte de 
sua dívida consolidada interna, a fim de _que possa con
tratar uma operação de crédito de igual valor junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de obras de infra-estrutura ur-
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buna, no Município, obedecidas :is condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
_s_ua publicação. 

O SR. PRESIOE:"'TE (José Fragelli)- O Parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 117, de 1986. que autoriza aPre
feitura Municipal de Presidente Outra (MA), a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 181.533,53 (cento e 

-oitenta e um mil. quinhentos e trinta e três cruzados e 
dnquenta e três centavos), para os fins que específica, 
(dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios). 

Solicito do Nobre Senhor Senador Hélio Gueiros o 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. H~LIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~' 190/86, do Senhor Presi
-dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
-Prc.">idente Dutru (MA) a contratar empréstimo no valor 
de Cz$ I 81 .533,53 (cento e oitenta e um mil quinhentos e 
trinta e três cruzados e cinqilenta e três centavos), desti
nado a financiar obras de infra-estrutura urbana. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2'? da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. 

Assim, verifi~.:a-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, !nerecendo, por isso, o nosso encamiribafuento fa~ 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa . 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a 
palavra ao nobre SenadQT_Jorge Kalume, para emitir o 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob exame o 
Projeto de Resolução nQ 117, de 1986, de autoria da Co~ 
missão de Economia do Senado Federal, que objetiva 
autorizar a Prefeitura Municipal de Presidente Outra 
(MA), a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
181.533,53 (centro e oitenta e hum mil e quinhentos e 
trinta e três cruzados e cinqUenta e três centavos) desti
nada a financiar obras de infra-estrutura urbana. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do Solicitante. 

A Comissã.o de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queíram permane-

cer-s-entados, (Pausa.,) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. {'?-Secretário. 
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~ lido o seguinte 

PARECER 
No 792, de 1986 

Comissão de &edação 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 117, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kabune 
A Comissão a;presenta a ),1€ldação final do 

Projeto de !te..'Olução (tl.o H7, de 1986, que 
awtoriza a Prefeitura mum.lelpwl de P~esl
lólente Outra (MA), a ocmtratar operaçlió de 
crédito no valor de Oz$ 181.533,53 (cento 
e oitenta e um núl, quinbC(tlto.s e trinta e 
três oruza,dos e dnqüenta e três centavos). 

.Sala de Reuniãe& da Comissão, 13 de 
agosto de 1986. - Niva1do Macbado, P•,esl
d:ente - Jorge Kalume, Relator -- Octávio 
Cardoso. 

ANEXO AO PARECER. N." 792, iDE 1986 
Redação final do Projeto de Resolu-

çio -IL0 117, de 1986. ' 
Faço saber que o Senado Federal a;provou, 

no.S .termoo do ar.t, 42, Inciso VI, d'a Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a ~eguln
te 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇ!ONAL (Seçilo II) 

- RESOLUÇAO N." ' [)IE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Presidente Dutra, Estado do 1.\furanbão, 
a contratar operação de crédito no va~ 
Jor de CzS 181.533,53 (cento e oitenta e 
um mil, quinhen_tos e_ trinta e três mil 
cruza.dos e cinqüenta e três centavos). 

o Senado Fedeocal rerolve: 

Art. 1.0 É a Pne!cltura Municipal de 
Frestdente Dutra, B;;t~ oo Maranbão, nos 
t·ea-mos do art. 2.0 da Resolução n.O 93,, de 
11 eLe .outttllro de 1976, do Senado Federal, 
ubori1la,da a oontratar qperação de crédito 

no valor d'e Cz$ 181.533,53 (cento ·• oitlem.ta 
e um mil qulnbentlas e ·ttin ta e três c:ru
za:>os e cinqüe(tlta e três centavoo), 0011l1e~-
1JOndenve a 3.e~s.oo Obrigações R;eajusta
veis do Tesouro. Na1cional - OTIN eonsi
deraoo o valor nominal da ORTN d~ Or$ .. -
49 _ 396,88', vlgetnúe em a-goo1to de 1985, junto 
à Oaixa Eccmômlca Federal, esta na quah
<i'ade de mestora do 'Fundo itle ,Apolo ll<l De
senvolVbnento SO•cial - F.IIB dJesti(tllJ,da à 
implantação àie obras dé inf~,.__emrwtura 
ur bâna no Munic!pio, obed~ciJdas as oon
dições 'rudlmit;dm pelo Banco Central do 
Bra.si,l, no roopectivo proce.sso. 

Art. 2.o - Esta Reool~ão entra. em vigor 
na date d<> sua publlcaçoo_ 
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O sR.--PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação fini:!l, a matéria vai à promul

gação. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 
horas e 45 minutos, designando a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~" 63, de 1985, de autoria do Senador 
Jorge Ka.lume, que isenta do Imposto sobre Produ
tos Industri<~lizados o material fotográfico nacional, 
tendo 

PARECERES, Sob n•s l.l43 e 1.!44, de !985, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridícidade; e 

- 3de finanças, favorável. 

O -sR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.) 

Ata da 169(1 Sessão,em 13 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SEPR.E
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michíles
Fábio Lucena- Claudionor· Roriz- Gaivão Modesto 
~ Odacir Soares- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 
- HéHo Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cals- José Lins- Virgílio Távora- _Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbãno - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra -- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalh~es 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé Ignãcio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad_ 
- Alfredo Campos - Severo Gomes --:- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fra
ge!H- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da
miani- Jaison Barreto -Ivan Bonato- Carlos Chia
reUi - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobrt:- a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

!~"-Secretário. 

São lidos os segu_int~ 

REQUERIMENTO 
N• 305, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do_ art. 37f, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 146, de 

Presidência do Sr. José Fragelli 

1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Lajes 
(SC). 

Sala da~ Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 306, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfneab 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'l' 193, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul (SP). 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso - Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, de 
acordo com o R~gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item li-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 63, de 1985, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que isenta do Imposto sobre Produ
tos Industrializados o material (otogrãfico nacional, 
tendo 

PARECERES, so_b_ n9s 1.143 e 1.144, de 1985, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Finanças, favorável. 

DiscUSsão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
-~_ãg htt_vendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

ce~_ s~ntados. (Pausa.) 
Aprovado. 
b projeto Voltará opÓrtunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 63, DE !985 

Isenta do Imposto sobre Produtos IndustriaiJzados 
o 01aterial fot'!grâfico nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~" Fica isento do Imposto sobre Produtos In
dustrializadOs o material fotográfico nacional, pelo pra
zo de 10 (dez) anos. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presen
te lei no. prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 305, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n9 146, de 1986, relati
vo a pleito da Prefeitura Munícipal de Lajes, Santa Ca
tarina. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane

cer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que 
serã lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

:b lido o seguinte 

PARECER 
N.0 793, de 1986 

Da Comissão de Economia 
~bre a Mensagem n.o 146, de 1!136 

(n.0 190/86, na. origem), do Senhor Pre
sidente da República, sub~tendo à. 
aprovação do Senado Federal proposta 
para. que seja autorizada a Prefeitura. 
Municipal de Lajes (SC) a contratar 
operação de crédito no valor de C.z$ 
264.757,16 (duzentos e sessenta e ·qua
tro mil, setecentos e çinqiienta e sete 
cruzados e dezesseis centavos). 

:Relator: Senador Lenoir Varg3s 
Com a Mensagem n.0 146/86, o Senhor 

Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Lajes (SC), que objeti
va contratar, junto à Caixa Económica Fe
derai, :esta na q113.lidade de gestora do Fun
do de Apolo ao DesenvolVimento Socfal ·
FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 264.757.167 (correspon
dente a 5.767,8ll ORTN, de Cr$ 45.901,91 
em Jun./85); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 
C '- Encargos: 
1 - juros: 6% a.a.; 
.2 - -correção morietária: 60% da. varia

. ção das ORTN; 
D - Garantia: vinculação cte paroelas do 

Imposto .SObre Circulação de Mercaqorlas; 

. E - Destinação dos recursos: implanta
ção de postos de saúde e reequipamento do 
Pronto SOcorro Municipal, 

o ·Conselho -Monetário l'iaclonal pronun
cióu-se pelo encaminhamento do· pedido, 
nos- ·termos---do-- parecer---dO- BancO--Central 
do Bras.il que, analisando as finanças mu
nicipais~ constatou que o !endividamento da 
Prefeitura, apôs "' operação pretendida, 
permanecerá contido nos limites flxa4os 
pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62/75, parci
almente modificada pelo art. l.o da· Reso
lução n.o 93/76 ;e pela Resolução n.0 64185, 
todas do Senado Fêderal. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República (SEPLAN/SAREM) 
informou nada ,ter a opor quanto à reali
zação do. empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal CJJJJSidera viável téculca, eco
nómica e finandeira.mente.. 

Aesim. sendo, eoncluimos pelo acolhim,en
to da Mensagem; nos termo" do seguinte: 

PROJETO .DE RESOLUCAO 
N.o 118, DE 1986 -

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Lajes (SC) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 264.757,16 (du
zentos e sessenta e quatro mil, setecen
tos e cinqUenta e sete cruzados e de .. 
zesseis centavos)r · 

O Senado Federal resol'.'e: 
Art. 1.o :l!r a PI'ef<>ltura Municipal de La

jres, Estado de SS:nta Catarina, nos termos 
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do art. 2.o da Resolução n.O 93', de 11 de 
outubro de 1976, do· Senado Federai, auto
rizada a contratar operação de crédito no 
vB.lor de Cz$ 264.757,16 (duzentos e sessen
ta e quatro mil, setteeento.s e cinqüenta e 
sete cruzados .e dezesseis eentavoS), corres
pondente a 5. 767,89 ORTN de Cr$ 45'.901,91, 
vigente em julho/85, junto à Caixa Econô
mica F\ederal, esta na qualidade die gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvitn.entQ So
cial - FAS, destinado à implantação de 
postos de saúde e ree<julpamento do Pron
to Socorro Municipal, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Oentral do Bra
.sil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta R.Jesolução entra. em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 
1985. - Alvaro Dias, Presidente, em eX~erci
cio - Lenoir Vargas, Rielator - Carlos ,Ly
ra - Severo Gomes - Albano Franco _ 
José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da 
Comissão de Economia concluiu pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 118, de 1986, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Lajes, Santa Catarina, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 264.757,16, para o 
fim que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e da Comissão de Municípios, concedo a pala
vra ao nobre Senador Hélio Gueiros para emitir o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resoluÇão, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n~> , do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura MuniCiPal de Lajes (SC) 
a co~;~tratar empréstimo no valor de CzS 264.757.16 (du
zentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e 
sete cruzados e dezesseis centavos), destinado a financiar 
a implantação de postos de saúde e o reequipamento do 
pronto-socorro municipal, naquele município. -

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2~> da Resolução n~> 93, de 1976, do 
·senãdo Federal~ implicando, por cOnsegUinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 2~> da Resolução n'i' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
?S rec_ur~~s a serem repassados serão prov~ni~ntes_ do 
Flliido- de -A-POiõ -ao··oesen.vOfVInle-nto-SOCial ::.....- FAi:r 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
v_orável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Ci:mC:eOõ a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir o 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' 118, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia_. do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Lajes 
(SC) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
254,757,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e 
cinqüenta e sete cruzados, dezesseis centavos), destinado 
a financiar projetas na área de saúde. 

A matéria foi ãpreciada pela ComiSsão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamentodo solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorãvel, rro que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 
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Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos :termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favorãveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encer
ro a discussão. _ _(Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.. (Pausa.) 
Aprovado. 
A- matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Me
sa, parecer da Comissão de Redação que serã lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N9 794, de 1986 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 118, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto. de Resolução n.o 118; de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Lages 
(SC), a contratar operação de crédito no 
valor de CZ$ 264.757,16 (duzentos e sessen
ta e quatro mll, setecentos e cinqüenta e 
sete cruzados e dezessels centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agos
to de 1986 . .....: Martins Filho, Presidente -
Jorge Kàlume,' Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECElR N.0 794, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolu

ção n.O 118, de 1986. 
Faço saber ·que o Senado Federal aprovou, 

nos termos do art. 42, inciso VI da Consti
tuição~ e eu1 Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1986 
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Lajes, Estado de Santa CatarinaJ a 

- - -cOntratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 264.757,16 (duzentos e sessenta 
e quatro mil, setecentos e cinqüenta e 
sete cruzados e dezesseis centavos). 

0- Senado Federal r e sol v e: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de 

Lajes, Estado _de Santa Catarina, nos termos 
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 264.757,16 (duzentos e 
sessenta e quatro mil, setecentos e cinqUen
ta e sete cruzados e dezesseis centavos), 
correspondeu te a 5. 767,89 Ob;-igações Re
ajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, 
junto à CaiXa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gest9rà do Fundo de Ãpoio ao 
Desenvolvimento Soei~ -- FAS, destinada 
à implantação de postos de saúde e re
equipamento do Pronto Socorro Municipal, 
obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respeetivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em ~igor 
. na. data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Em discus
são. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. que aprovam a redação final queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

o· SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento nl' 306, de urgência, !_ido no 
Expediente, para a Mensagem n~' 193(86, relattvo ao 
pleito da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
São Paulo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria pelas Comissões de 

Economia, de Constituição e Ju~tiça e de Muni~pios. 
Sobre a Mesa, parecer da Com1ssão de Econômta, que 

será lido pelo Sr. 1<?-Secretãrio, 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 795, de 1986 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n.0 193, de 1986 
(n.0 248/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal propos't:t 
para que seja autorizada a Prefeitura 
MlUlicipal de São Caetano do Sul (SP) 
a contratar operaç-ão de crédito no va
lor de C2$ f7 .083.385,00 (dezessete mi
lhões,. oitenta e três mil, trezentos e 
oitenta e cinco cruzados). 

Relator: Senador Severo ·Gomes 

Com a Mensagem n.0 - 193/86, o Senhor 
Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de São Caetano do Sul (SP) 
que objetiva contratar, junto _ao Banco d~ 
Estado de São Paulo S/ A, este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, a seguinte operação de 
crédito: · 

Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 17.083.385.000 (corres
pondente a 50o.ooo·UPO de Cr$ 34.166,77 
em Abr/85); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 2~ meses; 

2 - de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 

1- juros: 10,5% a. a, (BNH) e 1,0% .a.a. 
(Agente Fin,anceiro); 

2 - correção monetária: variação da 
UPO; 

3 - outros: 2,0% (Taxa de Administra
ção do BNH); 

D _:_ Garantia: vlneula<;ão de quota.s do 
Imposto sobre Olrculação de Mercadorias 
(LCMJ; 

E - Destinação dos recursos: execução 
de obras do Projeto OURA, no Município. 

O Conselho Monetário Nacional pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, 
nos termos do parecer do Banco Central do 
Brasil que, anaJJ.sando as finanças munici
pais, constatou que a margem de poupança 
real do Municiplo, da ordem de Cr$ 11.127,1 
milhões, mostra-se bastante superior aos 
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d:spêndios que a sua dívida consolidada in
terna apresentará BJpós a efetivação do em
préstimo pretendlcl;> e concluiu que a as
sunção do -compromisso n_ão deverá traz.er 
àquela entidade maiores pressões na· exe
cução _orçamentária de seus futuros exer
cícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República (SEJ.>LAN/SAREMJ ln
formou nada ter a opor quanto à reàllzação 
do empréstimo, que o Banco do Estado de 
Sáo Paulo S/ A considera viável técnica, 
econÔ'Inlc& e tlno.neelramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimen
to da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJEl."' DE RESOLUÇAO 
N.O 11!1, DE 1986 

Autoriza. a Prefeitura. Municipal de 
são Caetano do Sul (SP) a contratar 
operação dli crédito no valor de Cz$ 
17.083.385,00 (dezessete milhões, oiten
ta e três mil, trezentos e oitenta e cin
co cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art .. 1,0 l1l a Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul, Estado de São Paulo, nos 
termos do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 17.083.385,00 (dezessete 
milhões, oitenta e tr"-s mil, trezentos e oi
tenta e cinco cruzados)' correspondente a 
500.000 UPC de Cr$ 34.~68,77. vigente e.!'l 
abl'll/85, junto ao Banco do Estado de Sa.o 
Paulo S/ A, este na qual!da.de de agente ~
nance!ro do Banco Nacional da Habitaçao 
- BNH destinado à execução de obra.s do 
Projeto CURA, no .Município~ obedecidas as 
condições admltlda.s pelo Banco central do 
·Bra.sll, no respectivo processo. ~ 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na da ta de sua publicação. 

Sala da.s Oomissões, 25 de junho de 1986. 
Albano Franco, Presidente, em exerciclo. 
- Severo Gomes - Relator - carlos Lyra 
_; Lenoir vargas - Albano Fra.nco - 1osé 
Lins. 

O- SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Parecer da 
Comissão de Economia conclui por· Projeto de Reso
lução n~ 119f86, que au_toriza a Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 17.083.385,00 (de
z.esse1e milhões, oitenta e três mil, trezentos e oitenta cru
zados), para os fins que específica 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
·parâ proferir o Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. HtUO GUE!ROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' 193J86, do Senhor Presi
dente da Repóblica, autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul (SP), a contratar empréstimo nova
lor de CzJ 17.083.385,00 (dezessete milhões, oitenta e 
três mil, trezentos e oitenta e cinco cruzados), destinado 
a financiar o Projeto CURA, naquele Município. 

O pedidO de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~> da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2<? da Resolução 
n~> 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamen~o fa-
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vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
- de, juridicidade .e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavrã 8.o nobre Senador Jorge Kalume, par~, preferir o 
P_~recer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer;);.,;,... Sr. Presidente, Srs. Senadores: Sob exame o 
P.rojeto de Resolução n"' 119, de 1986, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, que objetiva 
autorizar a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 
(SP)_a-contratar operação de crédito no valor d~ CzS 
17.083.3.85,00 (dezessete mHhões, oitenta e três md, tre
zentos e oitenta e cinco cruzados), destinado ao financia
mento do Projeto CURA, naquele Municfpio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empr6stimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Corilissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o á.provam queiram permanecer 

sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 

-A matéria vai à Comissã.o de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Soore a ME
SA, redação fmal que será lida pelo Sr. 1 <?-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N.0 796, de 1986 

Comissão de Redaçã.o 
Redação final do Projeto de Resolu

ção n.o 119, de 1986. 
Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n.0 119, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Cae
tano do Sul (SP), a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 17.083.385,00 (de
zessete milhÔes. oitenta e três mil, trezentos 
e oitenta e cinco cruzados). 

Sala de Reuniões ela Comissão, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, Presiden
te - Octál'io Cardoso, Relator - Jorge 
1\.alume. 

ANEXADO AO PARECER 
N.0 796, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n,o 119, de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, fiOS termos do art. 42, inciso VI, da 
ConstituiçãO, e eu, Presidente, promulgo a 
.seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , DE 1986 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, EStado de São Pau
lo, a contratar operação de crédito no 
valor. de 04 17.083.385,00 (dezessete 
milhões, oitenta e três mil, trezentos e 
oitenta e cinco cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 l1l a Prefeitura MlUlicipal de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, nos 
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termos do artigo 2.0 da Resolução n.O 93, 
cte 11 de outubro de 1976, do senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 17.083.385,00 (de
re::;sete milhões, oitenta· e três mil, trezen
tos e oitenta e cinco cruzados), correspon
dente a 500.000 UPC, ·considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente 
em abril de 1985, junto ao Banco do Esta
do· de São Paulo SJA, este na quaUdade de 
n.gente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras do Projeto CURA, no Munic\pio, obe
decidas as condições adml tidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. {Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pala-Vra, encer
ro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, con
vocando os Srs. Senadores para outra extraordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 224, de 1982, de autoria do SenadQ_r__]orge Ka
lume, que autoriza o Poder_Executivo a instalar os cur-
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sos superiores que menciona, no Município de CruZeiro 
do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências, tendo. 

PARECERES, sob n9s 256 a 258, de 1986, das Comis
sões: 

- de _Consti_tQição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Educação e Cultura e de Finanças, favoráveis. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parel.-er da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 157, de 
1986 (n"' 206J86, na origem), de 5 de _junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escOlha do Senhor Ivan 
Velloso da Silveira Batalha, Embaixador do Brasil junto 
à República Árabe do Egito, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Democrátiça __ d_o S\l_dão. 

-3-

Discussão, em turno único, do PareCer da Comissão 
-de RelaÇõeS- ExterioreS S:9Dre a !ylensagem n9 214, de 

1989 (n~ 292f86,_ na or\se!TI), de 27 de:ju_nho çie \986, pela 
_qual o Senhor Presídente dã R.êpúbfíca submete à delibe
raçãO do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pe
reira Pinto, Embaixador do Brasil junto à Federação da 
Malásia, para, cumu_lativamente, exercer a Função de 
Embaixador do Brasil em Brunei. -

Discussào, em turno únicO, -do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobl-e a Mensagem ri~' 155, de 
1986 (n9 377f86, na origem), de 29 de julho de 1986, pela 

- qual o senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do se_nhor Francisco de Assis 
Grieco, embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países 
Baixos, para, cumulativamente, exercer a função de em
baixador do Brasil junto à República da Irlanda. 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 256, de 
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1986 (n"' 380(86, na orlgem), de 4 de agosto do corrente 
ano, pela qual o senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha d~ senhor ltalo Zap~ 
pa, Ministro de Primeira Classe, da carreira de diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República. de Cuba. 

Discussão, em turno único, do parecer da -Comissão 
úe Relações Exteriores sobre a m~nsagem n"' 257, de 1986 
(n"' 381/86, na origem), de 4 de agosto do corrente, pela 
qual o senhor Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado a escolha do senhor Victor José Silvei
ra, Ministro de Primeira Classe, da carreira. de ~diploma
ta, para exercer a função de embaixador do Brasiljunto 
à República da Turquia. 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a mensagem n\' 259, de 1986 
(n<.> 390/86, na origem), de 6 de agosto do corrente ano,, 
pela qual o senhor Presidente da República submete à 
deliberaç1l:o do Senado a escolha do Senhor Paulo da 
Costa FnmcO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Repúbllca Popular da China. 

8 

Disc_!.lsSãQ!_ em turno único,_ do parecer da Comissão 
de Relaçôe~ Exteriores Sobre ã mens_agem n9 270, de 1986 
(n<? 401(86, na origem),' de 12 de agosto de 1986, pela 
qual o senhor Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado a es-colha do Senhor Orlando Soares 
Carbonar, Minisffõ de Primeira Classe, da Cã:E-i-eira di
pfomática, para-exercer a fu-riÇão-Oe Embaixador do Bra~ 
si! junto à RepúbliCa do Paraguai. - - - ---

0 SR. PRESIOE:"/TE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

( Leva'!_ta-se Cf__ sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

Ata da 170\1 Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 M!NU,TOS, ACHA. M-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: _ 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles
Fábio Lucena- Claudionor Roriz- Galvão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gucíros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Hclvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José Ljns- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte --Martins Filho - Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurfcio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo 1\rfach-ado - GuHherme- Elalmeinl 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
-Ai ao r Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfrid_o Campos- Severo-Gomes- B-enedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Mülier- José Fra
gelli ...:.::._Marcelo Miranda- Saldanha Dcrzi- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéils Faria :..=.~Afno Da
miani- Jaisori Burreto- IvUn Bonato- Carlos Chia
relli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o-comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que_ vai ser lido pelo Sr. 1<?
Secretárto. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

E lido o s~guinte 

PROJE'CO DE LEI DO SENADO 
N<i 186, de 1986 

Dispõe sobre a transformação da 
SUNAB em Superintendência Nacional 
do Abastecimento e Defesa do Consu
midor; cria a Procuradoria G.eral do 
Consumidor, as Procuradorias Regio
nais do Consumidor e dá outras provi-
dênCias. · - -- - - -

o Congresso Nacional decreta: 

-Art. L 0 A Superintendência Nacional do 
Abastecimento? criada pela Lei Delegada 
n.0 5, de 26' de setembro de 1962, Autarquia 
E'_ederal vinculada ao Ministério da- Fazen
da, passa, a denomin~r-se Superint~dên
cia Nacional de Abastecimento e Defe~a do 
Consumidor - SUNAB. 

Art. 2.0 As competências da SUNAB, 
prévistas na legislação em vigor, acres
centem-se as seguintes: 

r - representar os interesses dos consu
midores junto às autorida9-es públicas__fe-

derais. estaduais e municipais, podendo, 
para tanto, propor as ações ·càbíveis e os 
recursos nece~ários à defesa dos direitos 
dos referidos consumidores; 

II - representar, junto à entidades e 
órgãos privados, fornecedore,s "de bens __ e 
prestadores de serviços, os interesses d~s 
consumidores, podendo, para tanto, agu 

- como·,.estabelecido no inciso anterior; 

ITI - estudar e propor medidas destina
das à proteçã o do consumidor; 

IV - exercer vigilância sobre os preços 
incluídos, ou não, no sistema oficial de 
controle; 

V - coordenar, orientar e supervisionar 
todas as atividades fiscalizadoras relativas 
às relações de consu:mo, realizando, sempre 
que necessário, as autuações, notificações e 
demais n.tos necessários à_proteção dos di
reitos do ccins1,1midor; 

VI - receber e_ apurar q_ueixas _o;u denún
cias, apresentadas por consumidores que se 
çonsíderarem prejudicados em seus direitos, 
nos termos da l.egislação em vigor; 
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VII - propor ação judicial, quando jul
gar lesados os interesses dos consumidores, 
individual ou c:oletivamen te considerados; 

VIII - pfomover S: propositura de proce
dimentos penais referentes a crimes contra 
a economia popular, representando os in
teresses individuais ou coletivos dos consu-
midores; · 

IX - denunciar ao órgãO compet~nte a 
prática de publicidade enganosa. - · 

Art. 3.0 Visando a prover· ·a SUNAB das 
condições indispensáveis ao cumprimento 
d9 disposto no art. 2.0 da presente lei, é 
criada a Procuradoria Geral do Consumi
dor, que integrará a sua estrutura. 

§ 1.0 São criadas, como órgãos integran
tes da Procuradoria Geral do Consumidor 
nas delegacias da SUNAB, as Procuradorias 
Regionais do Consumidor. -

§ 2. o Comp-ete_ às Procuradorias Regio
nais do Consl.miidór-CU.iri:Prir as finalidades 
da SUNAB, no que· se refere à defesa do 
consumidor, nos limites de sua jurisdição. 

Art._ 4.0 O Procurador-Geral do Consu
midor e os Procuradores Regionais do Con
sumidor serão ·cfSC:Olhidos entre brasileiros 
de ilibada reputação, notório saber juridi~ 
co e que sej aro possuidores de ampla expe~ 
riência na defesa -dos direitos dO Consu;.. 
midor. -----

§ 1. o_ _o Procurador-Geral do Consumidor 
será escolhido pelo- Presidente" da Repúbli~ 
ca, dentre (5) cinco no:rnes _indicado.$ pelo 
Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor. 

§ 2.0 os ProêtirUãores Regionasi do· Con
sumidor serão nomeados pelo titular do Mi
nistério da Fazenda, mediante indicação 
realizada pelo PrOcUfadOr-Geral do Con
sumidor. 

Art. 5.0 Os mandatos do Procurador
Geral do Consumidor e dos Procutãâ.ores 
Regionais do CoilSUiTI.idor coincidirão com· o 
mandato do Presidente da República e não 
poderão ser renovados. · · 

Art. 6.0 Qualquer pessoa física capaz é 
parte legítima para denunciar à Procura
doria Geral e às suas_ Pro_curad.orias Regio
nais toda infração praticada· contra o con
sumidor, "bem como para promover em jui
zo o respectivo processo. 

Art. 7.0 Os processos, preferencialm€!nte, 
deverão ser promovidos- _perante os JuiZadOs 
EspeCiais de PeQuenas Causas, de -acordo 
com o art. 3.o da Lei n.o 7 .244, de 7 de no
vembro de 1984. 

Art. 8.0 A ProcuradOria Gerãl, por meio 
de suas Procuradorias Regionais, ·manterá, 
junto a todos os Tribunais Especiais de Pe
quenas C a usas; õ:rgão Cfestinado a prestar 
assistência judiciária ao consumidor. 

§ 1.0 Haverá, l'J.C) órgão refe.:ddo neste 
artigo, tantos procuradores quantqs neces--: 
sários ao atendi~ento eficaz e expedido a 
todos os -consumidores que o procurarem:, 
inclusive no horário noturno, conforme 
previsto no art. 13 da Lei n.o 7 .244, de 7 de 
novembro de 1984. 

§ 2.0 Os :Procur.id6res- i-ê"feridos ·no· ·p--a.:. 
rágrafo anterior serão nomeados pelo Mi
nistro da Fazenda, após concurso público 
de provas e títulos, exigindp-se formação 
jurídica dos candidatos. 

Art .9~o Quando não- s-e tratar de causaS 
de reduzido valor econômico, com-o definido 
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na L-ei n.o 7.244, de 7 de novembro de 1984, 
os ~procuradores referidos no art. 8.0 orien
tarão o consumidor quanto à. ação civil ou 
Penal que lhe incumbir aju~zar. 

Pirágrãfo único. be posse das informa
ções relativa.~- à denúncia, ~avendo interes
se do consumidor, o ProCurador tomará,- de 
llb.éô.Iã:to, todas as proVidências neces-sárias 
para· ·que a Procuradoria .Regional do Con
sumidor patrocine a causa. 

Art. 10 •. o Procurador que receber a de
núncia do consumidor, independentemente 
das medidas que lhe competir tomar, na 
forma clo.s_ .. artigos anteriores, deverá, no 
prazo de 24 rvinte e quatro) horas, enca
minhar c.ópia da referida def!úncia à au
toridade competente da SUNAB para a 
apuração administrativa da infração. 

Art. 11. o Ministério da Justiça coope
rará para que os Estados, Territórios· e Dis
'trito Federal, com verb~ do _Fundo de_Ap_oio 
ao Desenvolvimento Social. criem e· instalem 
os Jí.lizados Especíai~ --de Pequenas Causas, 
em todos os municípios cuja pop-qlação seja 
superior a 100.000 (cem mlll habitantes. 

Art. 12. Haverá, em cada Município, um 
Conselho Comunitário de Defesa do Con
sumidor, composto, no mínimo, Por um 
vereador, um advogado indicado pela SeÇão 
da Ordem dos Advogados do" Brasil. um re
-p-resentante das associações _locais dé defe
sa dO consumidor, clubes de _ serviçOs ou 
as.s:ociaçõés congêileres e uma dona de casa. 

Parágrafo único. l'fa ·falta da represen
tação prevista neste artigo, ficará a critério 
da câmara de Vereadores, a escolha dOs ..in
tegrantes do Conselho. 

Art. 13. Inctimbe · ao conselho Comuni
tário, além das atribuições previstas em es
tatuto, realizar mensalmente, em com})a
nhia de agente de fiscalização indicado pela 
SUNAB, insp_eção em, pelo menos, 5 (cinco) 
estabelecim_entos · industriais, comerciais ou 
de prestação de serviços, localizados no mu
cipio. 

Parágrafo único. As infrações apuradas, 
cm decorrência das inspeções realizadas, 
deverão ser amplamente divulgadas nos 
veiculós de comunicação locais ou regio.
nais, cabendo à- SUNAB, quando necessário, 
o CU~:Jteio da divulgação. 

At-t. 14. A SUNAB oferecerá --aos -inte
gl'antes dos Conselhos de Defesa do Consu
midor, a cada periodo de 2 (dois) anos, 
Curso, em que serão prestadas amplas in
formações relativas à defesa dos direitos 
dos consumidores. 

Ai-t: 15. -Nõ prazo de ·ao (sessenta) dias, 
a· C.onselbo Nacional de Dêfesa do Consu
midor encaminhará ao Pr-esídente da Repú.:. 
óUcã., para erivio -ão CongressO. Nacional: 
dentro de 90 (noventa) dias, proJeto de le1 
s.o_bre relaç.ões de consumo. 

Parágrafo único. O referido projêtO -·de 
lei deverá ser ·eLaborado buscando-se _o 
aperfeiçoamento, simplificação, atuftliZaçao 
e·-consolidação dos textos nc;>rmativos re.,
ferente_s às relações de consumo, bem como 
a revogação das normas cõn·sid~r~das _ pre
judiciais aos direitos dos . consumidores. 

~Árt~ '16. -N~ Prazo de 90 (noVenta)· dias, 
o Poder Executivo procederá à ·reforma 
administrativa no âmbito dos órgãos que 
tratem iia defesa do consumidor, com a fi
nalidade de s~ promover sua racionalização, 
evitando-se a duplicidade de funções e 
choque de atribuições. 
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Parágrafo único. Para a consecução do 
disposto neste artigo, poder-se-á promover 
a fusão, extinÇão e incorporação de órgãos 
que atuam direta ou indiretamente no â-m
bito da defesa do consumidor. 

Art. 17. No prazo de 90 (noventa) dias, 
Decreto_ do. Poder Executivo dispor€ sobre a 
estrutura básica, atribuições e funciona
mento da SUNAB, adequando-a ao disposto 
na presente lei. 

Art. 18. O quadro de pessoal da SUNAB, 
tendo em vista o disposto nesta lei, será 
coinplementado por __ funcionários públicos 
civis, iriclusive os autâtquicos. 

§ 1.0 Decreto do Poder Executivo esta-be
lecerá. o número de funcionàrios neces
sários,-os cargos e as funções a serem preen
chidos, a qualificação mínima desejada, os 
critérios para -,a- transferência, bem con1o 
todas as demais exigências relati"~.ras à ma
téria~ 

§ 2.0 o prazo máximo para q1,1c se reali
ze a transferência referida no· parágrafo 
anterior é de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 19. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 50 <sessenta) dias. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na datn_ 
de sua publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposic;ões em 
contrário. 

.Tustificação 
_ O_l)ecreto-l•ei n.0 2.284, de 10 de março 
d·e 1986, ao ampliar e consolidar as medi
das dle combat~ à inflação, implantadas 
pelo Decreto-lei n.0 2..283, de 27 de f.~ve
reiro de 1986, no art. 36, atribuiu à Supe
rintendência Nacional do Abastecimento -
SUNAB, ao lado de outros órgãos, relevante 
papel na tarefa de exercer vigilâncla Sobre 
a estabilidade de todos os -preçoo, incluídos, 
ou não, no sistema oficial de controle. 

O referido decreto-lei estab'eleceu que a 
aç.ão da- SUNAB fosse reforçada com a 
particip_ação de servidores públicos perten
centes a outros órgãos, be-m ··como deter
minou que as autuações, notificações e de
mais ato& rz.alizados p•elos agentes de fis
calização fossem processados e julgados na 
delegacia competente da SUNAB, a quem 
caberá coordenar, orientar e supervisionar 
a e>re,cução d•e todas as atividada·s fiscali-
zadoras. , 

Antes, com a edlção do Detcreto n.0 92 ..433, 
de 3 de mar~o d:e 19·86, atribuiu-se à SUNAB 
a- ccmpetência para fiscalizar o ·cumprimen
to das nor,ma.s de congelamento de preços 
ê a v-erificação da prática de sonegação de 
produtos. 

Tudo iss-o torna saliente a necessidade 
de se .ampliarem as atribuições daquela 
entidade (àrt. 2.0 ), o que lhe _permitirá 
a.tuaçf.:J mai-s incisiva nn que s•e r-elaciona 
à d-2fesa · dos direitos do consumidor. 

-A natureza, a extensão e a complexidade 
das novas atribuições da SUNAB demanda
rão, por certo, não só nova estrutura. p~ra 
a entidade, mas, princlpo.lment~, a c.rmçao, 
em se1.1 âmbito, de órg§o esp.aciallzado na 
defesa do consumidor. 

A :Proposía da criaç-ão da Pro.Curã.dOria
O;;:ral do consu~idor e das Pi-ocuradorias· 
Region~üs do C-onsumidor, com-o órgãos in
tegrantes da SUNAB, assenta-se em aJgune; 
prin;:l:oios básicos. 

Pr-evê-se, em primeiro lugar, o aprov.ei
tam~l'-to ela l'~trutura de um e.. entidade do-
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tada de· ampla .experiência em trat-1r. de 
<!SSuntos correla~s z-.o consumo, e cujos 
órgãos se J.,oealizam por toda a ext.~ns~.o do 
território nacional. A utilização dos diver
Eos recursos disponiv·eis na SUNAB con-:
tribuirá, com toda a ce:rt~a, para a c·élere 
implantação _da Procuradoria __ e+_e_nL~One:e
qüên:ei_a, para o breve início de sua atuação. 

Ademais dJss'O, é de sz notar que as_ res
ponsabilidades atribuídas à SUNAB pelo 
D.lcxeto:lef it0 - 2.-284/88 e :pelo Decreto 
n.0 92.433/86_ podem esvair-se, caso não se 
dote a ·entidade de __ órgão plenamente ca
pacitado a uma ação efiCaz na proteção 
dos . direltos dos conslJ,midores. _M-as, que 
dita proteção não se faça d•e maneira epi
sódica e momentânea, enquanto apenas 
durar o desafio Inicial da consolidação do 
Plano de _Estabilização Econômica. OpitlÍ_ a 
cdação da 'Procuradoria-Gera•l e de suas 
Procnradorhs Region:?cis, as atividades. de 
proteção ao consumidor serão eX)ecutadas 
de maneira contínua e pel'imanente. 

!Esclareça-se ainda que a cri.a,ç.ãó dil Pro
·cu~adorla-Geral do COnsumidor no âmbito 
da SUNAB evitará a ·existência- de inais um 
órgão a sobrepor-se a tantos outros que 
tratam. das relac;ões de consumo _. _ _ _ _ 

!Não é essa, contudo, a razão principal. 
O vru-dadeiro motivo é expres.so pela cem
viação de que a interface qUIC se p=essará 
entre as ftmções abastecimento e defesa do 
consumidor trará resultados altamente be
néficos ao consumidor, considerado sobre
tudo O propósito gov.ernamental de cDnferir 
prioridade à área social. 

Por outro lado, a localização da Procura
doria-Geral do COnsumidor no âmbito da 
SUNAB é a mais adequada, pois mantém 
ooerêucia com medidas d_ecretadas pelos 
últLmos governos ao situar no _Ministério 
da Fazenda diversos órgãos que tratam do 
abastecim,ento e dos preços, como a Secre
taria Especial de Abastecimento e Preços, 
o Conselho InterministerLal de Preços, o 
COnselho Interminlsterlail de A:basteclmanto, 

DestaquO'-se como multo Importante a 
natureza do ó.rgão que tratar:á dos inte
ress~s dao-s consumidores. Definido em essên
cia como Procuradoria, competlr-lhe-á agir 
em nom-e do comitente1 roepresentando-o 
nas ca.usas em que intervir. Parece-nos que 
a inexistência de tal órgão, no Brasil, tem 
desestimu!lado a ação _dos eonsumidoras le
saO:oo, porque se vêem desamparados diante 
de .uma vasta e muitas vezes contraditória 
legislação e confusos diante de tantos ór
gãos1 aos quais o acesso é, na maioria das 
vezes, dificil. 

'Por tudo isso, temos plena convicção de 
que a existência qa Procuradoria-Geral do 
COnsumidor e de suas Procuradorias Re
gionais n,os moldes preconizados no pre
sente projeto de lei, inscreverá o noma do 
Brasil ao lado dos de Ol!tros países, pose 
s:uldores da mais avançada legislação refe
rente à proteção dos consumidores, como é 
o caso~ do México, onde uma Procuradoria 
Federal do Consumidor promove e protege 
os Interesses e direitos da população con
sumi.dova; •e como ré o caso da Dinamarca, 
país em qme um Om-bu'dsmàn encarrega-se 
dos assuntos relac:Wnados aoo consumidores 
e que age por conta própria ou em -razão 
de _queixas que lhe são apresentadas. 

No qu-e respeita aos mandatos do Pro
cu~ador-Geral e dbs Procuradores Regio
nais, o presente projeto procura situação 
de ·equUíb_rio entre ,a perpetuação no cargo 
das referidas autoridades e a instaibllidade 
decorrente de eventuais mudanças das au-
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toridades superiores. Dai, a regra proposta 
determinar mandato __ de praoo fixo e coln
cidepta com o do Presidenta da República. 
Aliás, será do mais aito mandatário do 
Pais a competência para nomear o Pro
curador-Geral, a partir de lista qu'.intupla 
oferecida pelo Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor. Ao Ministro da Fazenda 
incumbirá a nomeaç-ão dos Procurador.es 
Regionais. 

Houve preocupação em :qu·e os processos 
a serem promovidos o· fossem de acordo 
c·om os critério.s de simplicidade, informa
lidade, e·conomia.- processual e celeridade. 
Daí a razão de se preconizar, prime-1-raine:il
te-, o encaminhamento das qu.estões aos 
Julzados Especiais de Pequenas Causas. 
A seguinte explanaç-ão do Professor Luiz 
Am:aral (Relações de Consumo-, Conselho de 
Desenvolvimento Comercial - MIG Fun
dação Petrônio Portella ~ .:MJ, Brasília, 
1S83, p. XVJ corrobora a proposta: " ( ... ) os 
conflitos de interass_e or~undos das relações 
de consumo carecem de nova.s· formas de 
re_sohwão, modernas e de custo adequado. 
Talvez 12ln juizo d•e pr.évia conciliação (pro
cedLmento pa.rajudicial) no qual o magis
trado, após informal e br.eve audiência; 
buscasse concretamente (dizerido o direito 
às partes) a Composição que, então, espa
lhar-s-e-á em· título executivo. ·Asseguran
dO-se, não obstante, a via judicial comum 
em sua plenitude atual. Com Isso, certa,_ 
mente, reduzir-se-iam a.s ocorrências. de 
demandas des-arrazoad.as, melhorando-se, 
assim, a performanc•e de nossa Justiça e 
o atendimento jurisdicional daqu.1eles con-. 
flitos". 

A manutençãp de procmradores nos ór
gãos que atuarão junto aos Tribunais Espe
ci:ais de Perquen,as Ca:usa.s, como dispõe o 
art. 8.0, oferecerá aos consumidores, com 
toda a c•erteza, a garantia de verem pros
perar a luta pelos seus direitos. 

Por outro lado, quando se tratar de ques
tões mais complexas, será igualmente asse
gurado ao consumidor_ o patrocínio da causa 
por p.:-rte da ProcuradOria. 

Sem prejuizo das ações civis e penais 
que incumbir ao consumidor ajuizar, de
termina a norma Instituída pelo art. 10 
que o procurador, logo após receber a de
núncia, encamlnhá-lia-á, em curto espaço 
de tempo, à autoridade c<>mpetente para 
a ·apuração adminLStrã-.tiva da_ infraç.ão. 

li::, as.sd.m, escopo do projeto a criação de 
mecanismos que desestimu1·em, por toda.s 
as m;aneiras, a prática de c_ri_m_e,s contra os 
consumidoras. 

O acesso, por parte· do consumdior, à Jus
tiça, instituído pelo p·rojeto de lei, é singelo; 
e é ·efi·ciente. Não conduz à proliferação' de 

-órgãos. Lança mão daqueles que já, eXistem1 
respeitando a esfera de atuação ·de cada 
Poder. Por outro lado, o· consumdior poderá 
contar com a _ assJs,têncla gt"a;tulta de um 
procurador, coloCado à sua disposiç-ão pelo 
Estado. 

A regra estabelecida pelo art, 11 levará 
à populaç~ brasil-eira beneficias que trans
cenderão de longe os propósitos exclusivos 
do presente projeto _de lei, pois permitirá 
a criação e fJ. instalaç:fu). em cerca de cento 
e cinqüenta mu_nicípios (dados relativos ao 
ano de 1980, Revista de Administração Mu
nicipal, Rio de Janeiro, 31 (171) :58, ab-r./ 
jun. 1984), em breve espaço de tempo, de 
lnstltul~ há muito esperada pela popu
lação. A exigência da que os Tribunais Es
peci1ais _de_ Pequêna.s Causas seJam ipstala
dos em · muni<:ípios com população superior 
a cem mil habitantes ep._contra f~.md.am._ento 
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no fato de que ali, via de regra, oc_orr·e 
maior concen_tração de co_nsu,xn!dores, pre
sumivelmente em fu'llção de mais avançado 
estágio de uvbanlzação. 

Os arts. 12, 13 e 14 tratam do COnselho 
Comunitário de Defesa do Consumidor, de 
sua existêil!Cia em ·cada município, da sua 
composição, das inspeções que lhe incum-be 
real_izar e do apoio que a SUNAB deverá 
prestar-lhe. 

Não temos dúvida de quZ: as medidas pro
postas nos artigos antes mencionados terão 

- grande repercussão e eficácia. uma vez 
executadas. 

A criação do Conselho Comunitário de 
Defesa do Consumidor em cada município 
é a malhar maneira para que toda a s.ocle
dade brasileira parti!Cipe da. lu•ta em defesa. 
dos direitos do consumidor. Não- ba-stam as 
associações de defesa do consumidor nos 
grandes centros urbanos. São elas também 
necessárias nas pequenas comunidadas. 

A norma estrubeleclda no art. 13 tem fina
lidade educativa, .além de estimul·ar a rea
lização das inspeções de forma regular, 
constante e, vale dizer, solene. 

A participação dos integrantes dos Con
selhos Comuni târios em cursos promovidos 
pela SUNAB é condição indispensável ot:> 
sucesso das madidas propostas pelo pre
sente projeto, po-is fará com que haj1a. pro
funda conscientizagã.o quanto aos direitos 
dos consumidoras e quanto aos meios apro
priados ~ara sua proteção. 

O art. 1,5 ratifica competência já atri
buída ao Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor pelo art. 2.0, Inciso VIII, do 
D~cxeto n.O 91.489, de 24 de julho de 1985. 
A medida é •extremam·ente útil, pois sabe-se 
exiStirem, no Pais mais de dwas centenas 
de instrumentos normativos sobre relações 
de consumo. A propósito, é oportuno citar
se consideraç.áo do Professor Luiz Amaral 
sobre a questão: "No Brasil, a recante cons
cientização p:ara os interesses do consumi
dor veio encontrar um pan_orama juridico
econômico dispersivo, deficiente. antiquado 
e, principaiJ.mente, dispendioso; logo, deses
timulante para o consumidor lesado _e,_ ao 
mesmo tempo, a1tamente inc-entivador de 
práticas abusivas de toda ordem. ostensivas 
ou veladas (publicidade enganosa, avilta
mento de qualidade e ·quantid,ade, elevaçãn 
de preços, obsolescência programada, cil'ada 
contratual etc.}" (op. cit., p. XII). 

A fixa~ de prazo pelo art. 15, bem como 
pelos arts. 16, 17, 18, 19 e 20 tem o escopo 
de qu,e as providências citadas sejam to
madas em curto espaço de tempo,_ isto é, 
enquanto· a população brasileira encontrar
se sob o Impacto das medidas determJnadas 
pelo Decreto-lei n.0 2.284/88. 

Por razões ailalégica-s à da consolidação 
âos textos normativos, 'há necessidade de 
:proceder-s-e a wrgente reform·a administra
tiva nos órgãos que tratam da defesa do 
consumidor. Esforços dev,am se·r imediata
mente concentrados, visando-se à 9btenção 
de estrutura organizaciona,l que seja, ao 
mesmo tempo, definida, coesa, forte e ágil. 
Somente assim poderá o Pais cogitar da 
form·ulação e impl•ementação de um·a ver
dadeira Politica Nacional de Defesa do C~m
sumidor. 

O ar!.- 15 refere-se ao Poder Executivo, 
mantendo estrita consonância com o art. 81, 
inciso V, da Constituição Federal, que de
clara competir privativamente ao Presid.ente 
da República dispor sobre a estruturaç·ão, 
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atribuições e funcionamento dos órgãos da 
admlnlstraçãô federal. 

Por fim, o art. 18 ·trata da transferência 
para a SUNAB dos funcionários que lhe 
serão indispensáveis para a execução de 
suas novas atriblrlções. A fórmula preco
nizada, a da transfer_ência de funcionários, 
tem grande ..significado: evita o aumento 
das despesas públicas, pois prescinde da 
contrataç-ão de novos servidores. 

Em face do exposto, esperamos contar 
com o apoio dos ilustres Pares para que 
o presente projeto possa converter-se em_ 
lei, o que elevará o Brasil ao rol dos países 
possuidores de avançada legislaç.ão sobre 
proteçãô dos direitos do consumidor. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. 
Odacír soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI DELEGADA N.o 5, 

DE 26 DE SETEMBRO DE 1962 
Organiza a Superintendência Nacio

nal do Abastecimento (SUNAB), e dá 
outras providências. 

LEI N.0 7.244, 
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984 
Dispõe sobre a criação e o funciona

mento do Juizado Especial de Pequenas 
Causas. 

Art. 3.<? Consideram-se caus·as de redu
zido valor econômico as que versem sobre 
direitos patrimoniais e decorram de pedido 
que, à data do ajuizamento, não exceda a 
20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente 
no Pais e tenha por objeto: 

r - a condeiiação em dinheiro; 
II - a oonderta-ção à entrega de coisa 

certa ,móvel ou ao cumprimento de obriga
ção de fazer, a cargo de fabricante ou for
necedor de bens e serviços para consumo; 

III - a desconstituiç:ão e a declaração de 
nulld·ade de contrato relativo a coisas mó
veis e Semoventes. 

§ 1.0 Esta lei não se aplica às causas 
da natureza alimentar, !alimentar fiscal e 
de interesse da Fazenda Pública ' nem à:s
relativas a acidentes do trabalho, á resíduos 
e ao estado e capacidade das pessoas, ainda 
que de cunho pa trimoniàL 

§ 2.0 A opção pelo procedimento previs
to nesta lei importará e.h renúncia ao cré
dito ..excedente ao limite estabelecido neste 
artigo, ·excetuada a hipótese de conciliação. 

Art .. 8.0-. ,~ão pâOerãO -ser partes, no pro
cesso mstltUidO nesta lei, o incapaz, o pr_eso, 
as pessoas jurldlcas de direito público as 
empresas públicas da União, a massa falida 
e o insolvente civil 

§ 1.0 Somente as pe.Ssoas fisicas capazes 
serão admitidas a propor ação perante o 
Jui~ado Especial de Peq:!le:pas Causas, ex
clwdos os cesslonárlos de direito de pessoas 
jurídicas. 

§ 2.0 O maior de 18 (dezoito) anos po
dará ser autor, Independentemente de as
sistência, inclwsive para fins de conciliação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido 
serã publicado e remetido às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as mensagens nçs 283 e 284, de 1986 (nçs 414 e 
415/86, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 2'?, da resolução nç 93/76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que o Go
verno do Estado da Paraiba possa contratar operação de 
crédito, pnra os fins que especifica. 

As mntérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIOE!\.TE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu as mensagens n9s 285 a 291, de 1986 (n9s 416 a 
41 S, 420 a 423JS6, na origem), pelas quais o Senhor Pre· 
sidente da República, nos termo·s do art. 42, item VI, da 
Constituição, e de acordo _com o arL 29 da resolução n9 
93/76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
as Prefeituras Municipais de Dourados, Costa Rica e 
Angélica (MS); Cotia e Vargem Grande do Sul (SP) e 
Teófilo Otoni (MG), possam contratar operações de cré
dito, para os fins que especificam. 

As mat_érias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Na sessão or
dinária do dia 4 do correrite mês, foi lido o ofício n9 sj 13, 
de 1986, da Prefeit\Jra Municipal de Manaus (AM), soli
citando autorizaçi:lo do Senado para que aquele estado 
possa realizar operações de empréstimo externo, para os 
fins que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen
tOs, dt!SpJ.Chuní a mntéiia às Comissões de Finanças, de 
Constituiçi:lo e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESII>Er\TE (José FragelH) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Itt•m 1: 

Discu_ssão. em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 224. de 1982, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que 3Utoriza o Poder Executivo a 
instalar os cursos superiores que menciona, no Mu
nicípio de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá OU· 
tras providências, tendo 

PARECERES. sob n'?s 256 a 258, de 1986~ das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorável~ e 

-de Educação e Cultura e de Finanças, favorá· 
veis. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman-ecer 

-sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltar'á oportunamente à Ordeill -do Dia 

para o 29 turno regimental. 

Ê o seguínte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 424, DE 1982 

Autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos su
pe~iores que menciona, no Município de Cruzeiro do 
Sul, Estado do Acre, e dâ outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É o Poder Executivo_ autorizado, através do 

Miriisférió da Educação e Cultura, a instalar, em seg
mento da Universidade Federal do Acre, os cursos per
manentes de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais, no 

· · · · · · · ··• · · ·~· •• '· ~· ·-·-· · ·-~· ..... • · · · · · · ·-···· · Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 
· · · · · · · · · · · · ·.· · · ·" · · -. · .~.,._-._ ~-_.·-····--~c~·--~~-- --"?'-rt._:~~ Os cursos a que se refere esta lei e os q~e vie-

(As Comissões de Constituição e Jus- rem a ser ~ríados com as_caracterfsticas previstas no arti-
tiça, de Serviço Público Civil e de Fi- go anterior ficarão subordinados administrativa e finan-
nanças.) ceiramente à Universidade Federal do Acre. 
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Art. J'? O P_oder Executivo regulamentarã esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5<:> Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2: 
Discussão, em turno único, do parecer da comis

são de relãÇões exteriores sobre a Mensagem nç !57, 
de 1986 (n'? 206/86, na origem), de 5 de junho do 
corrente ano, pelu qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do senado a esc-olha 
do Senhor Ivan Velloso da Silveira Batalha, Embai
xador do Brasil junto à República Árabe do Egito, 
pam; -cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Democrâtica do 
Sudão. 

Item 3: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de R_el~ções Exteriores sobre a Mensagem n9 
214, de 1986 (n'? 292/86, na. origem), de 27 de junho 
de_ 1986, pela qual o Seni).or Presidente da República 
submet_e à deliberação do Senado a escolha do se
nhor Carlos Alberto Pereira Pinto, Embaixador do 
Brasil junto à :Ft!deração da Malásia. para, cumula
tivamente, exercer a função de Embaixador do Bra
sil em Brunei. 

Item 4: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

s1fo de Reiãções ExteiiOres sobre a Mensagem n'? 
255, de 1986 (n9 377/86, na origem), de 29 de julho 
de 1986, pela qual o Senhor Prt.-sidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Francisco de Assis Gríeco, Embaixador do 
Br;tsil jur~to_ ao Reino dos PaLses Baixos, para, CU· 

mulativamente. exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Irlanda. 

Item 5: 
Discuss.ào, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relações Exteriores sobre a Mensagem nç 
256, de 1986 (n9 380/86, na origem), de 4 de agosto 
do corrent~ ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete_à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Italo Zappa, Ministro de Primeira 
Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
de cuba. 

Item 6: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
257, de 1986 (n<:> 381/86, na origem), de 4 de agosto 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Victor José Silveira, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de. Diplomata, para exercer a 
funç1'ío de Embaixador do Brasil junto à República 
da turquia. 

Item 7: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
259, de 1986 (n<:> 390/86, na origem), de 6 de agosto 

·do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Paulo da Costa Franco, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da China. 

Jtem 8: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis

são de Relaçõ~ Exteriores sobre a Mensagem n9 
270, de 1986 (n940lj86, na origem), de 12 de agosto 
de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete_?. deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Orlando Soares Carbonar, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil à República do Pa
raguai. 

As matérias constantes dos itens de 2 a 8 da Ordem do 
Dia da presente sessão, nos termos da alínea b do art. 
402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 
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Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias a fim de que seja respeitado o disposítivo regimen
tal. 

(A sessão transforma-se em secreta às 19 horas e 
05 minutos e volra a ser pública ás 19 horas e 20 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO- pronuncia 
o seguinte discurso) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Assembléia Legislativa de Rondônia, através de sua 
Comissão ___ de Constituição e Justiça e Comissão de Fi-
nanças, demonstrou, uma vez mais, ati_tude firme, cora
josa e independente, ao manifestar-se contrariamente a 
várias propostas, de autoria do Executivo Estadual, que 
autorizavam aquele Poder a emitir títulos da dívida 
pública do Tesouro do Estado de Rondônia_ e: a cruü_rair 
empréstimos. 

Pelo que estou informãdo, em sessões ontem realiza
das, os insígnes Srs. Deputados que compõem aquelas 
Comissões, rechaçaram as proposições do Governador 
Angelin, todas elas concebidas com o propósito de am
pliar o eitdividamento do Estado, favorecendo, em con
seqüência, os maus administradores de Rondônia, 

Possuo cópia de algumas dessas proposições. 
A Mensagem n9 118, de 3 de junho de 1986, solicitava 

autorização da Ass~mbléia Legislativa para contratar 
empréstimo no montante de USS 60,000,000.00. 

A Mensagem n\' 119, de 3 de junho de 1986, soficitava 
à Assembléia Legislativa autorização para criação das 
Obrigações do Tesouro de Rondônia - OTRO, com
preendendo, inicialmente, a emissão de 2.819.550 
OTRO; no valor de Cz$300.000.000,00. · 

A Mensagem n9 130, de 13 de junho de 1986, tratava 
do pedido de autorização para que o Governo do Estado 
de Rondônia contraísse no montante de- Cz$ 
439.&72.709,00. 

Caso tivessem sido aprovadas, somente essas três pro
postas aumentariam em Cz$ 1.570.272.709,00 a astronó
mica d[vida que atualmente corrói a mais nova Unidade 
da Fede('ação. 
~ deplorável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a si

tuação em que se encontram as finanças do Estado de 
Rondônia, entregue à incompetência administrativa e ao 
insaciável instinto de dilapidação do Governo Angelin. 
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Os dados que apresento em seguida comprovam mi~ 
nhas palavras. 

O Estado de Rondônia, até 31 de dezembro de 1984, 
não possuía nem dívida interna, nem dívida externa. 
Conforme jã tive oportunidade de e;qlor à Nação brasi~ 
!eira, em pronunciamento nesta Casa realizado em junho 
úitlmo; a disponibilidade financeira de Rondônia, até 
1984, era de Cr$ 1,35 de crédito para cada Cz$ 1,00 de 
débito. Em maio de 1985, mês da posse do Sr. Angelin, o 
Estado possuía depósitos no Banco Estadual de Rondô
nia SA que atingiam a consíderãvel importância de CrS: 
!40.000.000. 

Bastou, no entanto, que fosse empossado o Sr. Ange
lin como Governador-do Estado para que Rondônia ini
ciasse acelerado processo de endividamentt.), tendo che
gado a dívida externa do Estado, segundo estudo recen
temente realizado pelo ilustre Deputado Walderedo Pai
va, à elevadíssima cifra de U$ 150,000,000.00. 

Sr. Presidente e Srs. _Senadores, ê- bastante elementar a 
explicação do fenômeno do endlvidamento do Estado, 
provocado por sua Administraç~o. 

Primeiramente, há todos os casos de corrupção e mal
versação, tão amplamente divulgadas por todo o País e 
jã fartamente comprovados pelo Tribunal de Contas do 
Estado e pela Assembléia Legislativa. Das centenas de 
escândalos praticados pelo Governo Estadual, todos co
nhecemos o das Estradas Vicinais e os do Banco Esta
dual de Rondônia S.A. 

Em segundo lugar, há a razão política. Ciente da t!er
_rota de seus correligionãrios nas próximas eleições, pre
tende o Senhor Governador levar o Estado ao caos fi
nanceiro, com o propósito de dificultar a administração 
de seu sucessor. 

De tudo isso estão cientes ós ilustreS Srs. Deputados 
que honram as Comissões da Assembléia Legislativa de 
Rondônia. Da lucidez de seu julgamento originou, en
tão, a derrota que impuseram ao Senhor Governador, 
pronunciando-se contrariamente à autorização para au
mentar, amda mais, a dívida do Estado. 

Ademais, depois de _desmerecer a confiança de todos 
os pol1ticos rondonienses, de todo o povo de meu Esta
do, em virtude de sua incompetência administrativa e 
dos escândalos por ele patrocinados, não é_ o Senhor Go
vernador digno de ter em suas mãos qualquer valor. A 
propósito de ter valores em suas mãos, desejo colocar em 
evidência possível ato falho cometido pelo Chefe do Exe
cutivo de Rondônia ao redigir a mensagem 119, de 3 de 
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junho de 1986, que solicita autorização à Assembléia Le
gislativa para emissão de tí~u_los da dívida pública do Te
souro do Estado de Rondônia. Consta do arrazoado a 
seguinte declaração: '"Achamos o momento oportuno, 
para lançarmos mão de instrumento que o Estado pos
sui, mas que não teve a oportunidade, ainda, de usá-lo, 
por não estar à sua disposiçã~" (sic). 

Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nada mais 
ter a comentar sobre tão clara confissão, a não ser que, 
ciente da intenção de Sua Excelência:, fruS:trã.ram-lhe os 
planos as Comissões da Assembléia Legislativa, 
manifestando-se contrariamente à autorização para a 
obtenção de novos empréstimos. 

Louvo o discernimento dos Srs. Deputados, cujo pare
cer, com certeza, contribuirá para a moralização da Ad
ministração Pública em Rondônia. 

Era o que tinha a diz_er, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 19 
horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 30, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que "dispõe sobre o direito do assinante à 
transferência do telefone nos lugares onde o serviço é ex~ 
Piorado por mãis de uma emp-resa, nils condições que es~ 
pecifica", tendo 

PARECERES, sob n9s 509 e 510, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra~ 
da a sessão. 

(Lemnta-se a sessão às 19 horas e 24 minutos) 

Ata da 17P Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice rvlichiles -
Fábio Lucena- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa_- Américo de 
Souza -Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cals_:::--Josê Uns....:.... VírgOio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Fifho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Mauricio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado -Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viai:ta- Jo"ro Calmon- Jo~ 
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneii-o--:' lamil Haddad 
- Alfr~do CampoS - Severo Gomes - Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Milller- José Fra
gelli- Marcelo MiraJ]da- Saldanha Derzi - Affonso 
Camafgo-- Álvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da
miani- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
rem - Octávio Cardoso. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Frage/li 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a s~são. 

Sob a mesa projeto de resolução que será lido pelo Sr. 
19-Secrctário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 120/86 

Altera a Resolução n? 358, de 1983. 

O Senado Federal, resolve: 

Art. ~~- Acrescente-se ao art. 410 da Resolução n~ 
58, de_ 1972, _.alterado pela Resolução n9 358, de 1983: 

§ ]I' ..•.• '.' ..•..... '. '.' '' ••...•• -. ·--·- •••• 
c) nos meses de setembro, outubro, novembro e de

z.embro dos allOS e"irúiue se realizarem eleições para o Se
nado Federal, pela média aritmética das sessões pagas no 
primeiro semestre: -

Art, _2_~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
O presente projeto visa sanar omissão ocorrida quan

do da elaboração da Resolução n9 358, de 1983. 
Sala das Sessões, em 13 de _agosto de 1986. - José 

Fragelli - Enéas Faria. 
O SR. PRESIDF.NTE (José Fragelli)- O Projeto se

rã publicado e em seguida ficará sobre a mesa durante 
três sessões, a fim de receber emendas. Findo este prazo 
será despachado às Comissões corripetentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
requerimento que vão ser lidos pelo Sr. 1~'-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 307, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos _do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
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n'>' 2 l, de 1986 (no;~ 6.696/85, na Casa de origem), que cria 
cargos no Quadro permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, a que 
se refere a Lei n"'7.324, de 18 de junho de 1985, e dá Oll· 
trus pro .. idêndas. 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos - Carlos Chiarclli - J\1urilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 308, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a:Hnet:~ b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n'>' 225, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Saia das Sessões, em l3 de agosto de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarellí - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os Requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for
ma do Regimento Interno da Casa_ 

O SR. PRESIDENTE (Jos! Fragelli) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 30, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, quç, "dispõe sobre o direito do as
sinante à transferência do telefone nos lugares onde 
o serviço é explorado por mais de uma empresa, nas 
condições que especifica", tendo 

PARECERES, sob n•s 509 e 510, de 1985, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, favorável. 

Discussão do Projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
À provado. 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 30, DE 1983 

"Dispõe sobre o direito do assinante à transferên
cia do telefone nos lugares onde o serviço é explorado 
por mais de uma empresa, nas condições que especifi
ca." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !I' Nas unldades da Federação em que a con

cessAo dos serviços de telefone haja sido diferida a mais 
de uma empresa, aos assinantes é assegurado o direilo à 
transferência nos casos de mudança de residência, ainda 
que_essa se faça para local de atuação de companhia dife
rente. 

Art. 21' A diferença de preço entre o telefone antigo 
e o da nova residência resolver-se-â mediante crédito em 
favor da empresa concessionária ou do proprietário, 
conforme o caso, permitido o pagamento em ações da 
concessionária quando o crédito favorecer o assinante, 

Art. J9 O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
pubiicaçào. 

Art. 59 Revogam·se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa·se, ago· 
ra, à apreciação do Requerimento n9 307/86, de urgên· 
cia, lido no expediente para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 21/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permánecer 

sentados. (Pausa.) 

O sr. B"enediio Ferreira- :ST. Pres-iderite, não íol dis
tribuído o avulso desses projetas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está sendo 
distribuído, nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu pediria a V. Ex• que 
sobrestasse a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não! 
(Pausa.) 

O Sr. Benedito Ferreira- Estou satisfeito, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passa·se à apreciação da matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ· 

mara n9 21/86 (n~' 6.696/85 na Casa de origem), que cria 
cargq no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, a que 
se refere a Lei n9 7.324, de 18 de junho de 1985 e dá ou
tras providências, dependendo de pareceres das Comis
sões de Serviço Público e de Finanças. 

Solicito do nobre Senador Nivaldo Machado o pare
cer da Comissão de Serviço Público Cívit 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pre
sente Projeto de Lei, originário do Tribunal Superior do 
Trabalho, tem por finalidade criar no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13• Região os cargos de Categorias Funcio
nais e Cargos em Comissão, constantes de anexos, sen
do: 

-no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, Código 
iRT·13~A3-020- 270 (duzentos e setenta) cargos; 

-no Grupo Outras Atividades de Nível Superior, 
Códig"O TRT-13~-NS-900- 14 (quatorze) cargos; 

-no_ Grupo Outras Atividades_ de Nível Mé-dio, Códi
go TRT-13'·NM-1000- 40 (quarenta) cargos; 

-no Grupo Artesanato, Código TRT-13"•-ART-700 
- 15 (quinze) cargos; 

-no Grupo Direção e Assessoramento- Superiores, 
Código TRT-13~-DAS-100- 4 (quatro) cargos, perfa
zendo um total de 339 (Trezentos e trinta e nove) cargos. 

O aproveitamento dos servidores da Administração 
Pública, no Quadro Permanente de Pessoal, da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, 
far-se-á como o disposto na Lei n~' 7267, de 1984, e in
cluirá os servidores da Tabela de Pessoal Permanente do 
Tribunal, admitidas por concurso público. Ressalvado 
esse caso, o preenchimento dos cargos de provimento 
efetivo far-se-â observadas as disposições do § 29 do art. 
108 da Constituição Federal. 

Prevê ainda este Projeto de Lei que o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 131' Região, através de ato interno, 
estabelecerá normas regulamentares necessárias à exe
cução dessa Proposição, e que as despesas dela decorren· 
tes correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 
da Justiça do Trabalho. 

Na Justificação, esclarece o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 13' Região que o aumento de 
despesas decorrente da criação desses cargos não será to
tal, vez que, na sua inexistência, foi o Tribunal obrigado 
e se valer de Tabela de Pessoal Permanente, regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho, em cujos empregos 
foram admitidos servidores aprovados em concursos 
póblicos, que serão transposto~ a esta r.tova ~ituação. 

Considera, ainda, que a criação dos cargos, agora pro
posta, decorrência natural da criação do próprio Tribu
nal, somente não tendo constado do texto da Lei n9 
7.324, de 18 de junho de--1985, por questões técnicas ati
nentes à mensuração de necessidade de pessoal, somente 
possível de se definir após instalado, como agora, o Tri· 
bunal. 

Pode-se observar que a criação dos cargos ern questão 
decorre da necessidade constatada após a instalação do 
Tfibunal Reg_ion_aJ do Trabalho, da 13~ Região. O aco~_ ~ 
lhimento desta Proposição sigriífica iristru_Qlentali:Zá-lo 
pa·ra o seu adequado funcionamento, na 2"cihformidade 
da Lei n' 7.324/85. 
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Diante do exposto, manifestamo·nos pela aprovação 
do presente Projeto de Lei. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito do 
nobre Senador Martins Filho o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
Projeto de Lei, já aprovado pela Cámara dos Deputados, 
originou-se de proposta encaminhada àquela Casa do 
Congresso, com base no disposto no inciso II do art. 115 
da Constituição Federal. 

A Proposição visa à criação, no Quadro Permanente 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 13~ Região, de 339 cargos das Categorias Funcio
nais indicadas no Anexo I e de 4 cargos em comissão re
lacionados no Anexo II. 

No expediente que acompanhou o Projeto enviado à 
Câmara dos Deputados se esclareceu que a proposta de 
criação dos cargos decorreu da criação do próprio Tri
bunal, não tendo tais cargos sido previstos na lei que o 
instituiu, em razão ... "de questões técnicas atinentes à 
mensuração de necessidade de pessoal, somente possível 
de se defini{. "após a instalação do mencionado Tribu
nal", Informa-se, ainda, no referido expediente~. "que o 
aumento da despesa decorrente da criação dos cargos 
não será total, vez que, na sua inexistência, foi o Tribu
nal obrigado a se valer de uma Tabela de Pessoal Perma
nente, regime de Consolidação das Leis do Trabalho, em 
cujos empregos foram admitidos servidores aprovados 
em Concursos Públicos, que serão transferidos à nova si
tuação". Finalmente, é explicado que os cargos cuja 
criação é sugerida.. "comportam também reposição de 
pessoal nas Juntas de Conciliação e Julgamento da Re
gião sob jurisdição do Tribunal, relativo a servidores que 
optaram por continuar integrando o Quadro do Tribu
nal Regional do Trabalho da 6• Região, bem como car
gos que se destinam a permitir ao Tribunal administrar 
as Juntas, alêm de quatro Cargos em Comissão, que ser
virão de ajuste, ao lado dos que constaram na lei de 
criação do Tribunal". 

O Projeto se constitui de sete artigos que tratam da 
criação dos cargos discriminados nos Anexos I e II, bem 
como de vários outros aspectos necessários aos ajusta
mentos e à devida composição do Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regioilal do Trabalho da 13• Região. 

Como se observa, a criação dos cargos e as providên
cias dela decorrentes objetivam, em última análise, pro
porcionar ao mencionado Tribunal, quanto aos recursos 
humanos, as condições indispensáveis ao desempenho de 
suas funções administrativas e judicantes. 

No que concerne aos reflexos financeiros do Projeto, 
cabe notar que o seu art. 51' prevê os recursos necessários 

-à implementação das medidas propostas, estabelecendo 
que os dispêndios para o atendimento destas correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias da Justiça do 
Trabalho. 

Em face do exposto, nada temos a opor quanto à Pro
posição sob exame, motivo por que opinamos pela sua 
aprovação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
sào favoráveis. 

Coinpletada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto. (Pausa._) 

Não havendo quem queira discutí-lo, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação da_ matéria 
que, nos termos do inciso II, alínea b, do art. 322, do Re
gimento Interno, depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo ser feita pelo processo eletrônico. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a mareria será Submetida ao Plenário pelo processo sim
bólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e decorrido o 

interstício de 48 horas previsto no art. 108, § 39, da Cons
tituição, o projeto será incluído em Ordem do Dia, para 
apreciação_ em segundo turno. 
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I:: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
No 21, DE 1986_ 

(N~' 6.696/85, na Casa de origem) 

Cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 13~ 
Região, a que se refere a Lei n~> 7.324, de 18 de junho 
de 1985, c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (~' Ficam criados no Quadro Permanente de 

Pessoal, da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da ]3f. Região, os cargos de categorias funcionais e car
gos em comissão, constantes, respectivaméflte, dos ane
xos l e li desta lei. 

Art. 29 Aos cargos criados pelo art. (I' desta lei fi
cam acrescidos os provenientes da lotação- das Juntas de 
Conciliação e Julgamento, com jurisdição n-o território 
da 13• Região da Justiça do Trabalho, cujos ocupantes 
deixaram de optar por permanecerem no Quadro de Pes
soal da 6• Região, nos termos dos arts. lO e 15 da Lei n"' 
7.3?4, de 18 de junho de 1985. 

Art. 3!' O aproveitamento de servidores da Adminis
tração Pública, no Quadro Permanente de 1~essoal da Se
cretaria do Tribuna:] Regional do Trabalho da 13• Re
gião, far-se-ã como disposto no art. 5"' ~seu parãgrãfo ú
nico da Lei n"' 7.267, de 5 de dezembro de 1984, e inclulrã 
os servidores da Tabela de Pessoal Pernamente do Tribu
nal, admitidos por concurso público. 

Parágrafo único. RessalvadQ o disposto neste artigo, 
o preenchimento de cargos de provimento efetivo, do 
Quadro P(!rmanente de Pessoal, da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 13• Região, far-se-á obser
vadas as disposições do § 29 do art. 108 da Constituição 
Federal. 

Art. 49 O Tribunal _Regional do Trabalho da !3• Re
giãO, através de ato interno, estabdecerá normaS regula
mentares necessárias à execução desta lei. 

Arl. 5"' As despesas decorrentes do disposto nesta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. / 0 Revogam-se as disposiÇõeS -em -cOntráríó. 

ANEXO I 

<Art, 1.o da Lc_L l:l.~ , de de <kl 198 l 

TRIBUNAL REOION!LL DO TRABALHO DA ~·"' REGiãO 

Grupos CatetOdll.ll 
Funeionals 

N." de 
ear,f'J!I 

Códito 

AtJvldndcs de Apolo T€cníco JudlcUr.rlo 
Judlclárto, CódJso O!iclo.l do Justiça Mnllador 
TRT-13."'-IW-020 Auxiliar Judlclàrio 

Âa:ente de Segurança Judlciâr\a 
• .o,.tendt:.nte Judlclli.t1o 

Outras Ativid:ldes de Métllco 
Nivel Superior, COdlgo Odontólogo 

TR-T-13.•-NS-900 Contador 
Eng:enbelro 
Blbllotecárlo 

70 TRT-13 ... -AJ -C21 
7 TRT-13.•-.A.J-027 

115 TRT-13."'-AJ-023 
33 TRT-13."-AJ'-02.f. 
4S TRT-13."'-AJ-025 

TRT-13 ... -NS-~01 
TR.T-13,a:NS-909 
TRT-13."'-NS-924 
TRT-13.~-NS-916 

TR.T-13.~-NS-932 

Outras AUvldad.es de Auxiliar de Enfermagem 'l'RT-13."'-NM-1001 
Nlvel Médio. Códlgo Tele!onl~ta 'I'RT-13."'-NM-1044 

TRT-13.•-NM-1000 Auxlllnr Operacionnl de ServiÇOs Plver-
soa (Area de Atendimento) TRT-13.~-NM-1006 

AuxlliD.r Olleràdon.at de Serviços Dl.ver-
ao.s CArea de Umpeza e come:rvnç!lo) 20 TRT-13."-NM-1006 

Agente de Vlgl.lânda 10 TRT-13."'-NM-1045 
Artesanato, Código ArtULce __ çJ~_I!:Strutura de Ob_ra.s e Meta

lurgia 
TRT-13."-ART-700 Artífice de Mecânica 

TRT-13."'-ART-701 
TRT-13.&..ART-702 

Arti!lce de Elctrlcldaõe e Com.aicações 3 TRT-13."'-ART-703 
Artlnce de Cnrplnt.arta e Marcenaria 'I'RT-13."-ART-704. 
,f.rt.ítlce (je Artes Orárlcas TRT-13.~-.ART-706 

ANEXO II 
(A:rt. 1.o da Lei n.o • de de c1e 1113 ) 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D.'l. 13."' REOIAO 
O.rupo-Dlreç!i.o e A.ssessoramcnt.o Superiores -Código TRT-13."' - PAS-loo 

D1retor de Secretnrla Financeiro. 
D1retor de Serviço ....... , 

Códl,to 

TRT-13."-DAS·lOi 
TRT-13."'-DAS--101 
TRT-13."-DAS-102 

O SR_. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9308/86, de urgência, lido 
no expediente, para a Mensagem nl' 225/86, relativa a 
pleito do Governo do Estado da Paraíl;>a. 

?o da Paraíba, qu~ objetiva contratar junto à Cai~a Eco
nômica -Federaf, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

Características da Operação: 
1. Proponente 

Em votação o requerimento. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à apreciação da matéria que foi 
despachada às Comissões de Economia e Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito do 
nobre Senador José Lins o parecer :Cfa ComíSsãO de Eco
nomia. 

O SR. JOS~ LINS (PFL- CE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensagem n<? 
225/86, o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado Federal pleito do Governo do Esta-

Denominação: Estado da_ Paraíba/Secretaria do Pla
nejamento e Coordenação Geral. 

Localização (sede): Centro Administrativo, IV Bloco, 
69 andar João PessoajPB 
2. Financiamento 

Valor: equivalente, em cruzados, a até 444.751,00 
OTN. ' 

Objetivo: Implantação de sistemas de abastecimento 
d'água em diverso~ municípios. 

Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amortização: 12 
(doze) anos. 

Encargos :juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

Agosto de 1986 · 

Condições de Liberação : o financiamento será libera
do em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
sentado. 

Condições de Amortização : o saldo devedor. será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais: 

19i6- Cz$ 849.754,89 
1987- Cz$ 2.210.652,59 
1988- Cz$ 2.226.187,27 
1989 - Cz$ 4.561.898,55 
1990- CzS 5.178.142,82 
1991 - CzS 4.992.627,21 
1992 - CzS 4.807.111,60 
1993- Cz$ 4.621.595,99 
1994 - Cz$ 4.436.080,39 
1995 - Cz$ 4.250.564,78 
1996- Cz$ 4.065.049,18 
1997- Cz$ 3.879.533,57 
1998- Cz$ 3.694.017,96 
1999- Cz$ 3.508.502,36 
2000- Cz.l 3.322.986,75 
2001 - Cz$ 801.759,87 
Garantias : Vinculação de quotas do FPE. 
Dispositivos Legais: Lei Estadual n~' 4.545, de 05-12-

83. 
A Caixa Económica Federal, louvando-se em.~tJJd.os 

realizados por seus órgEl.os assessores, decidiu conceder o 
financiamento pleiteado, condicionando, na contra
tação, à autorização do Senado Federal. 

Não encontramos rio processado as- inforinações ne
cessárias que pudéssemos emitir um juíZO de valor no 
que diz respeito aos aspectos econômíco-fínanceiro do 
pleito. 

Não obstante, opinamos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 121, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a ele
var em Cz$ 444.751,00 OTN o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art I~ É o Governo do Estado da Paraíba, nos ter

mos do artigo 2<? da Resolução n<? 93, de onze de outubro, 
de mil novecentos e setenta e seis, alterado pela Reso
lução n<? 140, de 05-12--85, ambos do Senado Federal, au
torizado a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a CzS 444.571.00 OTN,junto à 
Caixa Ecooômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada a implantação de sistema de abastecimento 
d'água em diversos municípios do Estado. 

ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. {Muito bem! ) 

O SR. PRESIDENTE (J9sé ~ragelli) :---O parecer da 
Comissão de Economia conclui Pela apreSentàç:lo do 
Projeto de Resolução n9 121, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a realizar operação de crédi
to no valor correspondente em cruzados a 444.751 OTN 
(Obrigações do Tesouro Nacional, 

Dependendo do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR, OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Paraemi
ti"r parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissa.o· de 
Econo.mia do Senado Federal, como conclusilo de seu 
Parecer sobre a Mensagem n<? 225/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a contratar empréstimo no valor correspondenM 
te, em cruzados, a 444.751 OTN, destinado a financiar a 
implantação de sistema de abastecimento d'água em di
versos municípios do Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~' da Resolução n9 93, de 1976, 
modificado pela Resolução n9 140, de 1985, amb_os do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
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que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 

Este o parecer, Sr._ Presidente._ (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parec-er da 
Comissão de ConstituiÇão e Justiça é fitvorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-necer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que serã lido pelo 
Sr. ]'?-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N. 0 797, de 1986 

Comissão de &edaçã.o 

Redação final do Projeto de Resolu~ 
ção n.• 121, de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n.O 121, de 1986, que 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

autoriza o .Governo. ,cto_,Estaõo da Paraíba 
a contratar o-peração de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 444.751,00 
OTN - Obrigações do Tesouro NacionaL 

Sala de Reuniões da C~missão, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, Presiden
te - Octávio Cardoso, Relator - Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PAREêER 
N.0 797, DE 1986 

Redação final do Projeto de .R<isolu
ção n.O 121, de 1986_ 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a 
.seguinte 

RESOLUÇAO 
N_O 'DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Pa~ 
raíba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 444.751,00 OTN. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ll: o Governo do Estado da Pa

raíba, nos termos do art. 2.o da Resolução 
n.0 93, de 11 de outubro de 1976, alterado 
pela Resolução n.o 140, de 5 de dezembro 
de 1985, do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no-valor cor
respondente, em cruzados. a 444.751,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Econô:mica Federal, esta na 
qualidade de gestora do .Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada 
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à implantação de sistema de abastecimen
to d'âgua em diversos municípios do Estado. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
Sà9. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redução final, o projeto vai à promul

gaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 
horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão. em Primeiro Turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 42. de I 985, de autoria do Senador Roberto 
Saturnirio, qtie isenta do recolhimento do IPI a aquisição 
de veículo de fabricação nacional por portadores de defi
ciência física, tendo 

PARECERES sob n'?s 632 e 633, de 1985, das Comis
sões: 

- de Co-nstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicid<Jde; e 

- dt• Finança_s_, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo que tratar, dechlto encerrada u presente sessão. 
- EStU encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 10 minutos.) 

Ata da 172'.1 Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÃS 20 HORAS E /5 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altcvir Leal - Eunice Michiles
Fábio Lucena- Claudionor Rorli:- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares_- Aloys_io Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alú-andre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídio NUnes- João Lobo 
-César Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Alaor CoUtinho - Luiz Viana- João Calmon- Jo. 
sé Ignácio Fcrreíra:-.:=-NeJsoO--CafilCii-0 -Jamil Haddad 
- Alfredo Campo_s- SiverO dOtnes--: Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
C amargo -Álvaro Dias - Enêas Faria --ArnO ·o-a
miani- Jaison Barreto- Ivan Sonata- Carlos Chia
relli --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Delis, iniCiamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelos 

Sr. ]"-Secretário. - -- -

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 309, de 1986 

Requerimos urgência, nos termos do art._371, a11nea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 !62, de 
1986, relativa a pleito da Pl'efeitura Municipal de Lo
reta (MA). 

Sala das Sessões, 13 de: agosto de 1986. _- Alfredo 
Campo!> - Carlos Chiarelli - Murilo 8adarô. 

REQUERIMENTO 
N• 310, de 1986 

Requeremos urgência, nos terffios do art. 371, alínea b 
do Requerimento Interno, para a Mensagem n9 234, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Piedade (SP), 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. -- Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos lidos serão, nos termos regimentais, votados 
após a Ordem do Dia da presente sessão. (Pausa.) 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s 292 a 296, de 
1986 (N"'s 419 e 424 a 427 /86; na origem), pelas quais o 

Senh.or Prestdente da RePública, nos termos do ait~ 42, 
item v1: d-ã -Constituição, e de acordo com o art. 29 da 
Resolução n"' 93/76, do Senado. Federal, solicita autori
zação para que as Prefeituras Municipais de Martinópo
lís (SP) Dourados (MS) e Campina Grande (PB) possam 
contratar operações de crédito. para os fins de especifi
cam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n'? 42, de 1985, de autoria do Senador 
Roberto Saturnino, que isenta do recolhimento do 
I PI à á_qüfsição -de veículo de fabricação nacional 
por portadorC$ de deficiência física, tendo 

PARECERES sob n's 632 c 633, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucíonali
dade e juridicidadc; e 

- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.) 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discu
tir. 

O SR. 1\iELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

O projeto que ora se discute, de autoria do então Sena
dor Roberto Saturnino, mereceu a aprovação unânime 
da Comissão de Constituição_e Justiça e da Comissão de 
Finanç<Js. Nesta oportunidade, quero lembrar que fui o 
relator na Comissão de Constituição e Justiça deste pro
jeto e concluí, coerente com todos os meus_ pronuncia
mentos nesta Comissão, pela constitucionalidade ~juri
dicidade do projeto, cujo mérito será melhor examinado 
pela dou tu Comissão de Finanças. Na Comissão de F'i
nanç<Js foi relator o nobre Senador Alexandre Costa e 
t<Jmbém ali, por unanimidade, foi aprovada essa propo-
sição. _ 

Esse projeto é da maior relevância e do maior sentido 
hum<Jnitário, pOis atende a _uma rCiviridicação de todos 
os deficientes fisicos, que ficarão isentos do recolhimento 
do !PI na aquisição de veículos de fabricação nacional, 
que são veículos com caractéristicas próprias, que não 
podem ser_ ut_Uizo.das por pessoas sadias, somente pelo 
deficiente físíco, 

Ao aprovar este projeto em primeira disc~ssão: o Se
nado f::Stará fazendo_ uma obra dejustiça e de humanida~ 
de, atendendo a justo apelo dos deficientes físicos do 
País. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Continua em 
discussão o projeto. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. (Pausa_) 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

pura o segundo turno regimentaL 

f: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 42, DE 1985 

Isenta do r:,ccolhimcnto do IPI a aquisi~ào de \leicu
Io de fabricação nacional por portadores de deficiên
cia física. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' f: isenta de recolhimento do !PI- Imposto 

sobre Produtos Industrializados, a aquisição de automó
veis ou utilitários de fabricação n_acional por pessoas 
portadoras de deficiência física, desde que os veículos se 
destinem a seu uso pessoal. 

Parágrafo único. Som-ente farão jus à isenção previs
ta neste artigo os deficientes físicos pofi3d0fes de cartei
ra nacional de habitação para conduzir" veículos. 

Art. 2~' Cada pessva portadora de deficiência física 
poderá adquirir apenas 1 (um) veículo a cada dois anos. 

Parágrafo único. O veículo adquirido com a isenção 
do IPI s_omcnte poderá ser vendido após o transcurso do 
prazo a que alude este artigo, contado a partir da data de 
sua aquisiçào, 

ArLJI' A inobservância das disposições desta lei su
jeitará os infratores a multa equivalente ao dobro do vaw 
Ior do iii1posto tsentado, acrescido de correção mone
tária. 

Art. 49 O PQder_Executivo regulamentará esta lei nO 
prazo de 60 (sessenta) dias, discrlmi"nando as deficiências 
fTsicUs que darão direito a seus portadores ã isenção pre
vista no art. I~'. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor qa data de sua publi
cação, revogadas. as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se ago
ra à apreciação do Requerimento n9 309(80-de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n9 !62, de 1986, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Loreto, no 
Maranhão. 

Em votação. (Pausa) _ _ 
Os Srs,SenaQores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. 
Aprovado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aprovado o Requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constítuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

Q SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente e_SrS,._Senadores: 

Com a Mensagem nl' l62jl986, o Senhor Presidente 
da República ~ubm~te ~ ~eliberaçãO do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Loretã (MA) que obje
tiva contratar junto à Caixa Econômtca Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sociai-FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da Operação: 
A- Valor: Cr$ 27B.841.250 (correspondente a 6.074,72 
ORTN de Cr$ 45.901,91, emjulho/85)._ 
B- Prazos: 

l - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 

C- Encargos: 
I- juros: 6% a.a., C:obr_adcis~ lfiihestralmente; 
2- correção monetária: 20% da variaç_ãQ das ORTN; 

D- Garantia: quotas do Fundo de Participação dos 
Municípios- FPM; 
E- Destinação dos recursos: construção_de escolas de !9 
grau. 

O Conselh_o Mone.tário Na~ion<l:l pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do pãrecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Município, constatou que, após a contratação da ope
ração sob exame, o endividamento- do interessado per
maneceria contido nos limites fixados pelos itens I, II e 
III do artigo 2~> da Resolução n'1' 62 de 1975, e concluiu 
que a assunção do compromisso não deverá trazer àque
la entidade maiores pressões na execução orçamentária 
de seus futuros exercícios. -

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo. que a Caix.a Econó
mica Federal considera viável técnica, económica e fi~ 

nanceiramente. 
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa

gem, nos termos seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122 DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Loreto (MA) 

a contratar operação de crédito no valor de CzS 
278.841,25 (duzentos e setenta e: oito mil, oitocentos c 
quarenta c um cruzados c vinte e cinco centavos junto 
à ('ai:\a Econômica Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Loreto (MA), 
nos termos do artigo 29 da Resolução n~' 93, de onze de 
outubro de mil novecentos setenta e seis, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 278.841,25 (duzentos e setenta e oito mil, oito
centos e quarenta e um cftizados e vinte e cinco centavos) 
correspondente a 6.074,72 ORTN de Cr$ 45.901,91, ví
gente em julhoj85, junto à Caixa Economica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinada à construção de 
escolas de I~> _grau no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo Processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Solicito ao 
nobre Senador JóSélgriáclõ Ferreira o parecer da Co
missão de Constítuição e Justiça. 

O SR. JOSt IGNÁCIO F'ERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comis_são de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Pare<.:er sobre a Mensagem nl' 162jS6;dO -senhO!- Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Loreto (MA) a contratar empréstimo no valo( de Cz$ 
2n.841,25 (duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e 
·quare:qta e um cruzados e vinte e cinco centavos), desti
nado à construção de escolas de 19-grau no Município. 

O" pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 19~6, do 
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Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
se-rvância dos Hmites fixados no artigo 21' da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
p,écie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável. no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para proferir 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS ~A C. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n"' 122, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Fc.derat, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Loreto 
(MA) a contratar operação- de crédito no valor de_ Cz$ 
278.841,25 (duzentos setenta_ e oi_to mil, oitocentos qua
renta e um cruzados e vinte cinco centavos), destinada à 
construção de escolas de }I' grau no Munlcfpio. 

A matéria foi apreciada pela ComisSãO de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a pri0-
rid3de do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante, 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec~ 
tos de constitucionalidade, juriciidade e técnica legislati
va. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioi'ía dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1 ~'-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PARECER 
NQ 798, de 1986 

(Da Comissão ele Redação) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.d 122, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução n.O 122, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Loreto 
(MA) a contratar operação de crédito no 

_ valor de CZ$ 278. 841,25 (duzentos e setenta 
e oito mil, oitocentOs e quarenta e um cru-
,z,_ados e vinte e cinco centayos). _'"' 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agos· 
to. de 1986. - Martins Filho, Presidente -
Jorge Kalume~ Relator --Octávio Cardoso. 

ANEX9 AO PARECER N.O 798, DE-1986 
Redação final do Projeto de Resolu· 

ção n.o 122, de 1986. 

_Faço saber qUe o S.enado Federal aprovou, 
nos termos do artigo 42, inciso VI, da Cons-
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tituiçãd, e eu, ........ : . ..... _ ... _, .. , Presi~ 
dente, promulgo a segumte 

RESOLUÇAO N.~ , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Loreto, Estado do Maranhão, a contra· 
tar operação de crédito no valor de 
Cz$ 278.841,25 (duzentos e setenta e oito 
mil, oitocentos e quarenta e um cruza· 

-dos e vinte e cinco centavos). 
O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Lo' 
reto, Estado do Maranhão, nos termos do 
artigo 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de ou· 
tubro de 1976, do Senado Federal, autoriza· 
da a contratar operação de crédito no _yalor 
de Cz$ 278.84!,25 (duzentos e setenta e oito 
mil, oitocentoS e quarenta e um cruzados e 
vinte e cinco centavos), correspondente a 
6. 074,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, considerado o valor no· 
mina! da ORTN de Cr$ 45. 901,91, vigente em 
julho de 1985, junto à Caixa Econômica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fun· 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à construção de escolas de 
1.o grau, no Munic~pio; obedecidas as con· 
dições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no- respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redaçào tina!. (Pausa.) 

Se nenhum dos__Srs. Senadores desejar fazer uso da pa
lavra encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovada, a matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação 00 Requerimento n9 310/86 de ur
gência lido no expediente, para a Mensagem n"' 234f86, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Piedade, São 
Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição- e Justiça, 

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 234, de 1986, o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado Fede
ral pleito da Prefeitura Municipal de Piedade (SP), que 
objetiva co_ntratar junto ao Banco do Estado de São Pau
lo S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, - BNH a seguinte operação de 
crédito. 

Características da operação: 
A- Valor: CzS !5.9_60.000,00 
B-Prazos: 

1 -de carência: 30 meses (máxiirla) e 18 meses (esti
mada); 

2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 

1-juros; 10,5% a.a. (BNH); 1,0% a.a. (Agente Fi· 
nanceiro); 
2- taxa de administração do BNH: 2,0% a.a.; 

b- Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinac;ào dos recursos: Execução de o_bras do Pro
jeto CURA, no Mun~cípio. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu-
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nicipais constatou que a margem de poupança real do 
Município da ordem de CzJ 6.890,9 mil, mostra-se bas
tante superior aos dispêndios que sua dívida consolidada 
interna apresentará após a efetivação do empréstimo 
pretendido e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer, àquela entidade, maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Pianejamento da Presidência da Re· 
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de São Paulo S/ A considera viável, técnica, econô· 
mica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do- s_eguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura 1\:Iu_nicipal ~~ Piedad~_(_SP), 
a cOntratar op-enição de Cfédito no valor de Cz$ 
I S. 960.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta 
mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~ _f:_a Pre.feitura Municipal de Piedade (SP), 

nos termos do artigo 2'>~ da Resolução n"' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em CzJ 15.960.000,00 (quinze milhões e novecentos e 
sessenta mil cruzados), o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar uma operação 
de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado de 
Sào_Paulo S/ A., destinado a execução de obr~s do Proj:
to CURA, no Municlpio, obedecidas as condtções admt
tldas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Octávio Cardoso o parecer da Comissão 
de Constituição _e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Paraemi· 
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Presidente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economüi do Senado Federal, com conclusão de seu Pa
recer sobre a Mensagem n'>~ 234/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pieda
de (SP) a contratar empréstimo no valor de CzS 
15.960.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta mil 
cruzados), destinado a financiar a execução de obras do 
Projeto CURA, no município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'>~ da Resolução n'>~ 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2"' da Resolução 
n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja. vista 
que os recursos a serem repassados serão provementes 
do Banco Nacional da Habitação (BNH). 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie; merecendo, por isso, o nOsso encaminhamento fa

- Vbrãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão de_ 
Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
pareCer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'>~ 123, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia -do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Piedade 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de C~ 
15.960.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta.mtl 
cruzados), destinada à exeçução de obras do ProJeto 
CURA, no Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, ~qual c~n
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vtsta. a pno
tidade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
c<~.pacidade de pagamento do so\icita~te. . 

A Comissão_de Constituição e Just1ça pronunctou-se 
peló enCaminhamento favor?\l_el, no que tange _aos as?ec
tos de constitucionalidade, juridi.cidade e técmca Iegtsla
tiva. 
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Nos aspectos que competem a esta Comissão opinaa 
mos pelo acolhimento do pleito. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

-o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que vai ser tido pelo 
Sr. ]'>~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N~ 799, de 1986 

COmissão de Rroação 

Reda.çã.o final do Projeto de Resolu
ção n. o 123, de 1986. 

.R•elator: Senador Octávio Cardoso. 

A comissão apresenta a redaç;ão ftnal do 
Projeto de ResOlução n.0 123, de 198!i, qua 
autoriza· a Prefeltuxa Municipal de !Piedade 
(SP) a co-ntratar oper.a.ção de c1~dito no 
valor de CZ$ 15.960. 000,00 (quinze milhões, 
novecentos e sesse-nta mil cruzJ.dOs). 

Sala de Rell!Illões da Comissão, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, PTesidente 
- Octávio Cardoso, Rel:ator - Jorge Ka~ 
l~e._ 

A.NEX() AO· PA.REJOElR N.o 799, DE 1986 

Rroação final do Projeto de Resl>lu
Ção n.O 123, de 1986. 

Eaço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 42, inciso VI, da Cons
tituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Piedade, &tado de São Paulo, a con
tratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 15.960.000,00 (quinze milhões, no· 
vecentos e sessenta mil cruzados). 

O S::nado Federal resolva: 
Al't. 1.o lt a Prefeitura Municip-al de 

Piedad•.:o, E3tado de São Paulo, nos termos 
do art. 2P da Resoluqão n.0 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, auto
rizada a eontratar ope-ração de crédito p.o 
v.aJor de CZ$ 15.960.000,00 (qu1nze milhões, 
novecentDs e sessenta mil cruzados), junto 
ao Banco do Estado de ·são Paulo S.A, des
tinada à execução de obras do Proje\0 
OURA, no município, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Oan trai do Bra
sil, no resp-ectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em. vigor 
na dat.a de sua publlcação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-:' Em discussão 
a redução final. (Pausa.) . 

Não havendo quem queira discuti-la, encerro a dJscus
sã_o. 

Em votação. 



Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 
horas e 40 minutos, com a següinte 
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ORDEM DO DIA 
~I~ 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n'? 59, de !983, de autoria do Senador Mário 
Maia, que altera a Lei n9 1.950, de 14 _d'=julho de 1982, 
que isenta do imposto de renda os ganhos auferidos por 
pessoas_ físicas em operações com imóveis, estimula à ca
-pitalização das pessOas jurfdicas, e dá outras providên
cias, ~endo 
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PARECERES, sob nQs 495 e 496,- de [985, das comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de _Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos. Pôrto)- E.stá encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 34 nifnutos). 

Ata da 173\1 Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 20° HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fúbio Lu-cena- Claudíonor Roriz- Gaivão _Modesto 
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Gabrie_l Hermes 
- Hélio Glii!iros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídío Nunes- João Lobo 
-César -Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Amir 
Gaudéncio - Maurfcio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado- Guilherme Pqlmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alban~ Er_a__nçgo--:
Lourival Baptista - Pussos Pôrto - Jutahy Magalhães 
-Aluar Coutinho- Luiz Viana- João Cahnon.--: Jo
sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedit(I_.Eer
reira- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- SaldanhaDe_rzi ~Affonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Enéas _Faria - Arno Da
miani- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia
relli - Octávío Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

J9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 311, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. "371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n9 44, de 1986 (n9 7.508/86, na Casa de origem), de ini
ciativa do SenhQr__Presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Justiça o cré
dito especial até o limite de Cz$ 47 .55.8.00U",OO (quarenta 
e sete milhões, quinhentos e dnqüenta e oitO mil cruza
dos), para o fim que especifica. -

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badar6. 

REQUERIMENTO 
N• 312, de 1986 

Requeremos urgêncfa, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n<~ 277, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Parâ. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de '198i5.- ::._-Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na fOr
ma do art. 375, do Regimento Interno. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Sr. Passos Pôrto 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

.Item 1: 

DiscUssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 59, de 1983, de autoria do Senador 
Mário Maia, que altera a Lei n9 1.950, de 14 de ju
lho de 1982, que iSenta do Imposto de Renda osga
nhos auferidos por pessoas físícas em operações 
com imóveis, estimula a capitalização das pessoas 
jurfdicas, e dá outras prOv.idênC!as, tendo 

PARECERES, sob n9s. 495 e 496, de 1985, das 
Comissões: - · ~ _ · 

-De Constituição e Justiça, pela constituCiona
lidade e juridícidade; e 
~De Finatiças, favorável. 

Discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir o projeto, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pãusa.) 
AProvado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do. Dia, 

para o segundo turno regimental. 

E o seguinte o prejeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENI\DO 
N• 59, DE 1983 

Altera a Lei n9 1.950, de 14 de julho de 1982, que 
isenta do Imposto de Renda os ganhos auferidos por 
pessoas tisicas em operações com imõveis, estimula a 
capitali7.açào das pessoas jurídicas, e dá outras provi
dências: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 São revogados O§_ incisos III e IV do art. 1Q 

do Decreto-lei n9 l._950, de 14 de julho de 1982. 
Art. 29 O art. 29 do Decreto-lei nl' 1.950, de 14 de ju

lho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação, 
acrescida de dois parágrafos, passando o parágrafo úni
co a constituir o § 3Y 

"Art. 29 A isenção prevista no art. 19, poderá 
ser aplicada às vendas de imóveis à pessoa jurídica 
que tenha como ati vida de principal, loteamento, in
corporação e construção de imóveis, e cujos atas 
constitutivos tenham sido arquivados no registro de 
comércio em data anterior à da publicação deste 
Decreto-lei." 

§ 11' A pessoa jurídica de que trata este artigo terá o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias para processar a ins
criÇão de projetas de construção nos órgãos competen
tes. 

_ § 29 Imcumbe, ain~a, à pessoa jurídica recolher o 
imposto que a pessoa física deixou de processar, no caso 
de inobservãncia. do imposto neste urtigo. 

Art. 39 São revogados o art. II e seu parágrafo úni
co do Decreto-lei n~> 1.950, .de 14 de julho de [ 982. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Vai-se passar, 
:.!gora à apreciação do Requerimento n9 311/86 de ur
gência, lido no expediente, par:l o Projeto de Lei da Câ
mara n~' 44 de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen:ldores que o aprovam queiram permanecer 

sentados_ (Pausa.) 
Aprovado. 

~~provado o requerimento, passa-se á apreciação da 
matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Ohnara n"' 44, de 1986, que autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Ministério da Justiça o crCdito espe
cial até o limite de Cz$ 47.558.000,00 (ciuarcnta e 
sete milhões, quinhentos~~ cinqüenta e oito mil cru
z<Jdos), para o fim que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Fi
nanças. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da 
Comissão de Finanaças. 

O SR. JORGE KALVME (PDS- AC. Para emitir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem ao Senado Federal, para revisão, nos termos dos 
artigos 51 da Constituição e 134 do Regimento Comum 
do Congresso Nacional, o PLC n~' 44, de 1986 (PL n9 
7.508, de 1986, na Câmara dos Deputados), de iniciativa 
do Presidente da República, pe!o qua] se propõe autori
zar o Poder Executivo a abrir crédito especial de até Cz$ 
47.558.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e cin
qUenta e oito mil cruzados)_ ao Ministério da Justiça, em 
favor do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
para atender às despesas decorrentes do desenvolvimen
to das atlvidades do referido Conselho no corrente 
exercício, sob o código "0307 0206.529--~Contribuição 
ao Fundo Especial dos Direitos da Mulher" (cf. art. J9). 
Os recursos necessários decorrerão de anulação parcial 
de dotação consignada no vigente Orçamento Geral da 
União (cf. art. 2Y). 

2. Na Exposição de Motivos SEPLAN n9 101, de 24 de 
abril de 1986, que acompanha a Mensagem n~' 121, de25 
daquele mês, justifica-se a necessidade de abertura desse 
crêdito especial como fato de o Conselho Nacional dos 
Diretos da Mulher haver sido criado pela Lei n~' 7.353, de 
29 de agosto de 1985 e, por conseguinte, não haver figu
rado no Projeto de Lei Orçamentária, o que levou à ine
xistência de dotação própria, na Lei de Meios, capaz de 
assegurar a continuídade do desenvolvimento de suas 
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atividades no corrente exercício, com gastos de pessoal, 
outros custeios e capital, orçados no aludido montante 
pelo próprio Orgão interessado. Uma vez autori~ado o 
referido crédito, até o limite do valor solicitado, sua 
abertura seria feita em consonância com a capacidade de 
execução daquele Órgão. Por outro lado, a despesa seria 
atendida pela Reserva de Contingência constante do 
Orçamento Geral da União. 

3. Examinada a matéria, no âmbito da competência 
privativa desta Comissão de Finanças (parãgrafo único 
do art. 108 do Regimento Interno), cumpre-nos concluir 
favoravelmente à aprovação do Projeto, eis que: 

a) obedece às disposições dos artigos 61, § 19, ~línea_s 
b e c, 62, § 4~', e 65 da Constituição; · 

b) atém-se ao disposto na Lei n~ 4.320, de (7 de 
março de 1964, e, em particular, aos seus artigos 41, item 
li, e 43, § 1~. item lll, de vez que os recursos da Reserva 
de Contingência, previstos no art. 3~ da Lei n"' 7.420, de 
17 de dezembro de 1985 (Orçamento Geral da União 
para 1986), "serão utilizados para abertura de créditos 
adicionais" como o presente, consoante dispõe o art. 91 
do Decreto-lei n~> 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a 
redaçào dada pelo Decreto-lei n~> I. 763, de 16 de janeiro 
de 1980; 

c) observa-se, t<~mbém, o art. 8"' da Lei criadora da
quele Órgão (n~' 7.353/85), que, ao instituir o fundo Es
pecial dos Direitos da Mulher, destinado a gerir recursos 
e financiar as atividades do mencionado Conselho, de
termina que serão alocados a crédito daquele Fundo to
dos os recursos, orçamentários ou não, destinados a 
atender-lhe as necessidades. 

4. Entretanto, foi constatada pequena íncorreção dati
Iográfica ao final do art. 29 do Projeto e que, em vez de_ 
dezembro consigna março na data da Lei nl' 7.420/85 
(Orçamento Geral da União). Deve, pois, na redução fi
nal a ser dada por esta Casa revisora, proceder-se à ne
cessária retificação; sem Que tal não constitua emenda a 

-Ministério da Justiça 
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exigir a volta do Projeto à Câmara iniciadora, consoante 
esclarece o art. 135 do Regimento Comum. 

É o nosso parecer e voto, pela aprovação do Projeto 
sob ex<~me. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução d<~ matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. {P<~usu.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em vot<~çào. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores o que aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
A matéría vai à sanção presidencial. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
No 44 OE 1986 

(N9 7.508/86, na Casa de origem) 
De_ iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executh·o a abrir ao Ministério 
da Justiça o crédito especial até o limite de CzS 
47.558.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e 
cinqüenta e oito mil cruzados), para o fim que especi
fica. 

O Congresso Nacional decret<~: 
Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Nacio
nal dos Direitos d<~ Mulher, o crédito especial até o limi
te de CzS 47.558.000,00 (quarent<~ e sete miJhões, qui
nhentos e cinqüenta e oito miJ cruzados), para atender às 
despesas decorrentes do desenvolvimento das atividades 
do ConseJho, cri<~do pela Lei n9 7 .353, de 29 de agosto de 
1985, no presente exercício, como se segue: 

20.00 

20.22 

03070206.529 

-Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

Czs 
47.558 

47.558 

47.558 
-Contribuição ao Fundo Especial dos Díreitos d<~ 

Mulher 

Art. 29 Os recursos necesSárioS à execução desta lei. 
decorrerão de anulação pareia[ de dotação orçameittária 
consignada no vig~nte Orçamento da União, aprovado 
pela Lei n~' 7.420, de 17 de março de 1985. 

Art. 39 Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai se passar 
agora à apreciação do Requerimento n~> 312/86 de ur~ 
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n~' 277, de 
1986, relativo a pleito do Governo do Estado do Pará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. -

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir 
parecer.) -Com a Mensagem n~' 277 J86, o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito do Governo do Estado do Pará, que obje
tiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Estado do P<~rájSecretaria de Es
tado de Planejamento e Coordenação GeraljPolícia Mi
litar. 

1.2 Localização (sede): Palácio Laura Sodré -
Praça D. Pedro II - BelémfPA. 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 156.969,13 

OTN. 
2.2 Objetivo: aquisição de veículos e equipamentos 

de comunicação para a Polícia Milítar. 

2.-3 ··-·Prazo: carência: ~tê) (u~) ano. amortização: 4 
(quatfo) anOs. 

2.4 _Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saJdo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Coíldições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimestrais e su
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

1986- Cz$ 82.888,00 
1987- CzS 331.552,00 
1988- CzS 4.475.848.00 
1989- ézs 4.392.959,oo 
1990- Cz$ 4.310.070,00 
1991- Cz$ 4.227.182.00 
2.7 Garantias: vjnculação de parcelas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n9 57/85, de 30 

de dezembro de 1985. 

Considerando os aspectos social, econômico
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se
gundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 124, DE 1986 

Autoriza o Got"erno do Estado do Pará a contratar 
operaç-ão de crédito no t"alor correspondente, em cru
zados, 156.969,13 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
·Art. 19 ~o Governo do Estado do Pará, nos termos 

do artigo 2~> da Resoluç-d.o n" 93, de onze de outubro de 
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mil novecentos e setenta e seis, do Senado Feder<~!, auto
rizado a contr<~tar: operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 156.969,13 OTN,junto à Cai
xa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado U aquisição de veículos e equipamentos de co
municação para a Polícia Militar. 

Art.- 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho, par<~ proferir o 
parecer d<~ Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Ealnomia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a. Mensagem n~' 277 {86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado do 
Parú a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a 156.969, t3 OTN, destinado a financiar a 
aquisição de veículos e equipamentos de comunicação 
para a Políci<~ Militar. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2Q da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fix<~dos no artigo 2Q da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável. no que tange aos aspectos de consütucionalida
de, juridícidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa~se à discussão do projeto, 
em turno único. 

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

são. 

_ Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a Me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que serâ lido pelo 
Sr. !~'~Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N. 0 800, ·de 1986 

Comissão ele Redação 

Redação Final do Pro-jeto dle Resolu~ 
ção n~o 124, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kotiwne 

A C<>rni.s.são aJ]>r.,.,nta a Redação Final. do 
Projeto dia Resolução n.0 124, cfe 1986, qua 
a-rutoriza: o GoVlerno do Estado ó.'o Pará, a 
co-nt!atar operrac;ão <:Le crédito no valor oor
roopon,denbe, em <lr112lados, •a 156.969,13 
OTN - Obrigações do Tesouro N""'l<>nal. 

Sala -de Reuniées 1dla Ciomi,ssão, 13 de 
agó.sto de 1986. - Martins Filho, PIJes!d!en
be - · Jorge. Kalume, Relator - Nivaldo 
1\-Iachado. 

ANEXO AO PAREOER .N.0 801J, DE 1986 
Redação Final do Projeto de Resolu

ção n. 0 IZ4, de 1986. 

Faço sa:ber que o Senaido F'e<leral aJPIX>Vou, 
nos llelmoo do a"t. 42, inciso VI, da COnstl
tul('âo, e eu, Po-ooidienbe, promulgo a seguin
te 
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RESOLUÇAO N.0 , DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado do 

Pará, a contratar operação de crédito 
no valcl" correspondente, em cruzados, 
a 158.969,13 OTN. 

o Senado Fe.ooral resolve: 

Ar1t. 1.0 ~ o Governo ldlo Estado do Pa
l'á nos ~e>1·mos do arL. 2N° d\a Resolução 
n.o 93. oo 11 de ou&ubro de 1976, do Senaú'o 
Federal, autorizado a contra.tar operação de 
créd'i to no valor correspondeu te, em cruza
dos a 156.969,13 Obr!ga;çõe.;; do 'llesouro Na
~iDnal - OTN, junto à CaiXa Econômi·ca 
F-ederal, esta na~ qualldaldle ld:e gestora do 
Fun1õo ele Apolo ao Desenvolvl:mento Social 
- F AS. destinaú'o à aquisição <1e ve!euloo· e 
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equipaomantos de 'comunicações ![>Ma a Po
licia Mili·tar, no Estado. 

Arb. 2.0 Esta .resolução entrw em vigor 
na daJta de sua.pubHca~ão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- DiScusSão da 
Redução Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovuda. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 21 
horas, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~" 60, de l982, de autoria da Senadora LaéHa de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-Lei n~' 
[ .923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação 
que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Soda[ - F AS, tendo 

PARECERES, sob n~'s 711 e 712, de l985, das Comis
sões: 

De Constituiç-ão e Justiça, pela constitucio-nalidade e 
jurldicidade, e 

De Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

( Lerama-se a sessão às 20 horas e 57 minutos.) 

Ata da 174? Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

ÀS 21 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OSSRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal - Eunice Michiles
Fábió Lucena- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes 
- Hélio Gu_eiros - Alex:mdre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- JOs-ê--lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio ·_: Mau-ríCio Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
-CuJos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista ,.... Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
-AI ao r Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jan1.il Haddad · 
- Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Fúia -Arno Da~ 
miani- Jaison B:meto- Ivan Bona to- Carlos Chia-
rel!i - Octávio Cardoso.__ ' 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comp-arecimento de 55 Srs. SemidOres. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalho~. 
Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 

pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO . 
N• 313, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regim7nto Int~rno, para a M_eosagem n~" 260, de 
l986, relattva a pleJto da Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG). 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986 . ., Alfredo 
Campos- Nh·aldo Machado --Jorge Kaluml!. 

REQUERIMENTO 
N• 314, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37l, alinea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~" 269, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Pernam
buco. 

Sala das Sessões, em [3 de agosto de [986.- Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

- ENTRAORDINÂRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)·--Estes requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em pr:iffieiro tUrno, do -ProJeto de Lei 
do Senado n~" 60, de 1982, de autoria da Senadora 
Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao 
Decreto-lei n'i' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que 
modifiq a legislação que dispõe sobre o fundo de 
apoio ao desenvolvimento social - FAS, tendo 

PARECERES, sob n9s 71 l e 7[2, de I985,__das 
Comissões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Finanças, favoráveL 

Em discussão. (P<tusa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrilanec-er 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 
para o 29 turno regimental. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~" 60, de [982 

Acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 1.923, de 20 de 
janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe 
sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal
fá.S. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. [ 9 E acrescentado o seguinte artigo ao Decreto
lei n9 1.923, de 20 de janeiro de 1982: 

''Art. 59 A Presidência da Caixa Econômica 
Federal publicará semestralmente balanço patrimo
nial, económico e firianceírO (anã.Jíttco e sintético), 
acompanhado de Relatório detalhado dos recursos 
que lhe cabe na forma do disposto no§ ii' do art. J?, 
da renda bruta de cada extração realizada pela Lo
teria Federal, a que se refere o art. 2?, e dos recursos 
destinados aos clubes brasileiros de futebol profís-

sional e à Confederação Brasileira de Futebol -
CBF, de que trata o art. 31' deste Decreto-lei." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n~" 313/86 de ur
gência- lido no Expediente para a Mensagem n.,.. 260, de 
l986, relativa ao Pleito da Prefeitura Municipal de Con
tagem, Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (Para emitir o parecer)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 260/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Contagem (MG), que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Valor: equivalente, em cruzados, a até 47.038,19 
obrigações do Tesouro Nacional; 

B- Objcth·o: expansão da rede básica de saúde do Mu
nicípio, com reformas e implantação de Unidades 
de Saúde; · 

C- Prazos: 
I - de carência: até 3 (três) anos, 
2 - de amortização: tO (dez) anos; 

O- Encargos: juros de 4% ao ano, cpbrados tri
mestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado em 100% do índíce de variação das 
ORTN: 

E- Condições de liberação: o financiamento sc:rã libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

F- Condições de amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta prestações trimestrais 
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC. vencí-



Agosto de 1986 

veis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-
se os seguintes dispêndios anuais: --

1986- Cz$ 149.780,82 
1987- CzS 256.87l;9ô 
1988- Cz$ 474.088,74 
1989- Cz$ 672.037,98 
1990- Cz$ 646.350,59 
1991 -Cz$ 620.663,19 
1992- Cz$ 594.975,79 
1993- CzS 569.288,40 
1994- Czl 543.601,00 
1995- CzS 5Tt.9D~61 
1996- Cz$ 492.226,21 
1997- Cz$ 466.538,82 
1998 - Cz$ 223.616,63 

G- Garantias: vinculação de parcelas do ICM; 
H- Dispositil·os legais: Lei Municipal nl' L699 de 25 

de setembro de 1985. 
Nlio consta do processo elementos que permitam ana

lisar a situação econõmico--financeira do interessado. 
No entanto, a Ol.ixa Económica Federal, louvando-se 

de estudos realizndos por seus órgãos assessores, con
cluiu pela viabilidade da operação que se enquadra nas 
normas operacionais do FAS. 

Assim, sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 125, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura 1\·Iunicipal de Contagem 
(l\IG) a contratar op('ra(;ào de crédito no valor em 
cruzados, correspondente a 97.038,19 Obrigaç-ões do 
Tesouro Nacional. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l" É a Prefeitura Municipal de Contagem 
(MO), nos termos do artigo 2"' da Resolução n» 93, de 1 I 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crêdito no valor em cruzadOs, 
equivalente a 47.038,19 Obrigações do Tesouro Nado~ 
na!, destinada à expansão da rede básica de saúde do 
Municipio. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publiC<J.ção. 

O SR. PRESIDENTE (PãsSOS Púrto)- Com a pala
vra o nobre Senador Martins Filho para emitir parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. J\IARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 260/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MO) a contratar emprêstimo no valor em 
cruzados equivalente a 47.038,19 Obrigações do Tesouro 
Nacional, destinado a financiar a expansão da rede bási
ca de saúde do Município. 

O pedido de autorização foi foimulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Reso
l~çào n"' 62, de 1975, tanlbém do Senado Federal, haja 
v~sta que os recursos a serem repassados serão prove
mentes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por is~o, o nosso encaminhamento fa
vo~ável, no que tange aspectos de constituciona!Hade,
jur!dicidade e técnica legislativa. 

E o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Com a pala
vra o nobre Senador J_'?rge Kalume, para emitir Q_ pare
cer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir o 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' 125, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Preíeitura Municipa(de Conta
gem (MO) a contratar operação de crédito no valor em 
crU;!ados equivalente a 47.038,19 Obrigações do TeSouro 
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Nacional, destinada à expansão da rede básica de saúde 
do Município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
-no qlfe- diz respeito aos aspectos financeiros, a ·qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade_ do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
cãpa-Cldude de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 
- Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se_defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os prograinas de tr-abalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada a 
instrução da matéria, passa-se à discussão em turno úni
co do projeto. 

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

são. 
Em votação~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de- Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
t 9-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

.. PARECER 
N.0 801, de 1986 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 125, de 1986, 

Relator: Se:nador Octávio Cardoso 

A COmiss·ão ra:pres.enta a redação finJ.l .:ll 
Projeto de, Rerol'!lção n.• 125, de 1986, que 
autortza a Pref,eitul'la Municipal de oonta.
gem (MG) a; contratar operação ld,e crédi
to no valor oo:vresponrdiente, ·em cruzadas, a 
47. 038,19 OTN - Obrigações do Tesouro 
Naciona1, 

Sala de Reuniõoo idía COmi'SSã:::, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, PresldM
be - Octávio Cardoso, Rrelrutor - Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N.• 801, DE 1986 

Redacão final do Projeto de Resolu-
ção n.• -1?5, 'de 1986. 

- FaÇo saber que o Senado Fedreral a~rovou, 
no& termos do avt. 42, inciso VI, da Consti
tuição, -e eu, Presidente, promulgo a .s-eguin
te 

RESOLUÇAO N.O , DE 1986 
Autoriza ;i Prefeitura Municipal de 

Contagem, Estado de Minas Gerais, a 
contratar operação de crédtito no valGr, 
cn cruzados, correspondente a 47.038,19 
Obrigações do- TesoUro Nacional -
OT:N. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É "' Preimtura Municipal de 

O:>:nt.a~em. Estado tle Minas Geralo, noo ter
mos do art.. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 

_de outubro dJe 1976, do _Senado Federal, au
torizada ra contraJtar operaç·ão ld!e crédito no 
valor~_ em cruzado;s, corresporu1en'be a 
47.038,19 Obrigações ídio Tesouro Naclona.l -
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OTN, junto à Ca.ixa Económica FederaL esta 
'ta qualld,.,de de 'WOOúora do Fu.n!do de ~olo 
o.o Desenvolvimeruto SOCial - FAS, destina
da à ·eXpansão da red;e básica de saúde, no 
Muni-cípio. 

Art. 2.0 EJs.ta ,resolução entrru em vigor 
na da,ta de sua publicação. 

O SR. PRESIDE:"trlTE (~assos Pôrto)- Dis_çussão _da 
r_eqação final. (pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. __ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 314/86, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 269, de 
1986, relativa ao pleito do Governo do Estado de Per
nambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a. Mensagem n9 269/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Pernambuco que objeti
va contratar junto à Caixa Econômica Federal, na quali~ 
dade de gestora do Fundo de Apoío ao Desenvolvimento 
Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 

Características da Operação: 
I. Proponente 

1.1.- Denominação: Estado de Pernambuco/Secre
taria de Agricultura 

1.2. - Localização (sede): Palácio do Campo das 
Princesas, Recife/PE 
2. Financiamento 

2.1. Valor: equivalente, em cruzados, a até 418.680,48 
OTN 

2.2. Objetivo: lmplantàÇâO de sisterllas de abasteci-
mento d'água no Semi-árido Pernambucano. 

2.3-. Prazos: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortízação: 12 (doze) anos. 
2.4. Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5. Condições de Liberação: o financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6. Condíçõe-s d-e Amortização: o saldo devedor se
rá amortizado em 48 (quarenta e oito) prestaçõ_es trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no últ1mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais. 

1986- CzS- 571.137,79 
1987- CzS- 2.190.979,22 
1988 - CzS - 2.286.399,94 
1989 - CzS - 3.897.565,80 
1990 - Cz$ - 5.365.83 I ,67 
1991 - Cz$- 5.175.298,34 
1992 - CzS - 4.984~765,01 
1993- Cz$- 4.794.231,68 
1994- Cz$- 4.603.698,35 
!995- Cz.l- 4.413.165,02 
1996 - Cz$ - 4.222.631,69 
1997 - Cz$ - 4.032.098,37 
1998- Cz$- 3.841.565,04 
1999- Cz$- 3.651.031,70 
2000 - Cz$ - 3.460.498,38 
1001 - Cz$ - 1.658.799;f9 
2.7. Ourantias: vinculação de- quotas do FPE. 
2.8. Dispositivos legais; Lei Estadual n» 9. 755, de 25-

11-85. 
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Não consta do processo elementos que permitam de
terminar a capacidade de pagamento do interessado. 

A Caixa Econômicã Federal, contudo, considerou que 
a operação é viável e se enquadra nas normas operacio
nais do FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 126, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar opcra~ão de crédito no valor corresponden
te, cm cruzados, a 418.680,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 <:> É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 

termos do artigo 21' da Resolução n'~ 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito n_o valor _çorrespondente, em cruzados, 
a 418.680,48 Obrigações do Tesouro Nacional, destina· 
do à implantação de sistemas de abastt.-cimento d'água 
no semi·árido pcrnambuc:lno. __ _ 

Art. 2"' Estu Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Este, o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --: ~oticito do 
nobre Senador Martins Filho o parecer da Comissão de 
Constituição e Jus_tiça. 

O SR. 1\·IARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem o'? 269/86, do Senhoi Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contrat;;~r empréstimo no valor em cruza
dos correspondente a 418.680,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional destinado u financiar a implantação de siste
mas de abastecimento d'água no Semi-ãrido Pernambu
cano. 

O p-edido de autorização foi formuladO-rios termoS do 
preceituado no artigo 2" da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2" dU Resolução 
n" 62, de 1975, também do Senado_FederaJ, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifiCa-se que a proPOsição [o i elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitudonalida
de, juridlcldude e técnica legislativa, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à-discussão do projeto 
em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaçi:io. 
Os Sr&.. Senadores que aprovam queiram permanecer 

seP.tudos. (Puusa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Rcdaç_ão que vai ser lido pelo 
Sr. }9-S_ecretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N9 802, de 1986 

Comissão de Redação 

ltedaçáo final do Projeto de Resolu
ção n.0 1211, de 1986-

Relatoo": S<lnador Octávio Cardoso 

LA Coml!l<lão "'pres<mta. a redação final do 
Projeto de Resolução n.0 126, de 1986, que 
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au1oriza o Gorerno do E.<;ta.do oo Pernam
buco a coo trotar operação 1~e cil'!édlto nova-
lor "C·Qil'iteSJPOildJetnte, em cruzados, a ....... . 
418.680,48 OTN - Obrigações do 'I\esouro 
Nacional. 

Sal:a de Reuniões 1:1a Comts.são, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, Presiden
te - Jorge Kalume, Relator - Nivaldo 
Machado. 

ANEXO AO PARECER N.o 802, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 12&, de 198&. 

Faço ;Sa~ber que o Se:rnlid.o Federal &provou, 
nos termos do avt. 42, inciso VI, da consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLU'ÇAO N.o _ , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a. contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cru
zados a US. 680,48 Obrigações do Tesou
ro Nacional - GTN. 

O Senado F.edora1 resolve: 

·Amt. 1, 0 ii!l o O<>VE;rno do El!>ta.do de Por
nambucO, nos ternws do art. 2.0 da Re.s-o
lução n.o 93, ;de 11 de OUIÚUbro COO 1976, do 
Senado FeJ:lleral, autorizado a contratar ope
raçã'O de crédirto no valor correspondente, 
em cr;uzados, a 418.680,48 Obrigações d'o 
Tesouro N"'c!onal - OTN, junto à Caixa 
:Elconômica Fedeu-ai, esta na qualldad'e de 
gO-'Ito~aJ do Funrdo de Alpoio ao D""envolvi
onento Social - FAB, destinada à implanta
ção de s!srema.s die abMteclmento' d'água no 
se,mi-áddo P-ernambuco. 

-Art. 2.0 EstaJ resolução entrru em vigor 
na da,ta de sua publieação. 

O si<: PRESIDENTE (Passo Pôrto)- Em discussão 
a redação finãl. (Pausa.) -

Nào havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Eunice_Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
no momento em que nosso País se vê obrigado a impor
tllr carne e alguns produtos agrícolas para formar esto
ques reguladores, a fim de garantir o abastecimento in
terno e evitar a especulação, evidencia-se a necessidade 
de estradas, asfaltadas e bem conservadas, que assegu
rem o escoamento da produção do campo para os cen
tros consumidores_ 

Consideradas verdadeiras artéii8:s, as rodovias possi
bilitam o transporte não apenas dos frutos da terra, que 
vão alimentar as grandes cidades, mas também dos pro
dutos industriais, em sentido inverso, da cidade para o 
campo. 

A expansão da fronteira agrícola na Amazônia, me
diante o assentamento de milhares de colonos, não terá 
sentido, se não houver rodovias em bom estado de con
servação, que garantam o livre trânsito dos agricultores, 
assim como o transporte e a comercialização de seus pro
dutos. 
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Por isso, lamentamos profundamente as precaríssimas 
condições em que se encontra a BR-319, que liga a Capi
tal do Amazonas a Porto Velho, em Rondônia, princi
palmente no trecho de 660 km, entre Manaus e Humaitá. 
Nesse percurso, vêem-se apenas restos de asfalto e verda
deiras crateras causadas pela erosão, devido à ausência 
total de conservação, o que implica injustificável desres
peito à segurança dos motoristas que por ali trafegam. 
Ademais, essa rodovia só é transitável durante 4 meses 
por ano, ficando inteiramente abandonada nos outros 8 
meses, o que é inaceitãvel, não apenas porque impede o 
transporte dos produtos agropecuãrios para os centros 
consumidores, mas também porque deixa a população 
local ilhada, impedida de ter acesso às cidades, onde se 
encontram os recursos médico-hospitalares. 

De Humaitá, a BR-319 prossegue seu trajeto norte
sul, em busca de Porto Velho, Capital de Rondônia. Em 
Humaitá, em sentido leste-oeste, passa a Transamazôni
ca (BR-230), em demanda de Lábrea. E exatamente no 
trecho Porto Velho - Humaitá- Lábrea estão sendo 
assentadas inúmeras familias. Ora, é inadmissível que os 
projetas de colonização não assegurem a infra-estrutura 
básica aos colonos encarregados de promover a expan
são agrícola. tão necessária para o aumento da produção 
de alimentos de primeira necessidade. Mais grave ainda é 
deixá-los isolados, impedidos de se locomoverem para os 
centros urbanos mais próximos, quer para buscar socor
ro médico em caso de emergência, quer para comerciali
zar a siia produção. Também causou-nos sérias apreen
sões a notícia, veiculada pelos moradores locais, de que 
os responsáveis pela conservaçãõ da rodovia costuma 
praticar atas de corrupção. 

Sabemos que o Governo pretende recuperar a Transa
mazônica (BR-230), tendo em vista a expansão da fron
tefra agrfcola e a ocupação racional da Região Amazôni
ca. Essa estrada vai do porto de Cabedelo, na Paraíba, 
até Benjamim Constant, na f'rontelra co-m o ""Peru, perfa
zendo um trajeto de 4.962 km, e a tarefa de reconstruí-la 
demanda tempo e vultosos recursos. É natural, pois, que 
sejam recuperados, inicialmente, os trechos mais movi
mentados, próximos às agrovilas. Nessas condições, 
encontra~se o trecho da Transamazônica que vai de Hu
maitá a Lábrea e a BR-319, no percurso de Manaus a 
Porto Velho. 

Por isso, dirigimos um veemente apelo ao Sr. José Rei
naldo Tavares, Ministro dos Transportes, para que de
termine a integral recuperação e o recapeamento dos tre
chos mencionados da BR-230 e da BR-319, de modo que 
se assegure o livr_e trânsito na região, ininterruptamente, 
durante os 12 meses do ano. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
(.-onvoca sessão extraordinária a realizar·se hoje, às 21 
horas e 20 minutos, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado __ n9 72, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrecenta dispositivo na Lei nY-5.197 de 3 
de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à f;una, 
tendo 

PARECERES sob n~"s 734 e 735, de 1986, das Comis
sõe.<>: 

-de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-da Agricultura, favorâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 21 horas e 10 minutos.) 
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Ata da 175~ Sessão, em 13 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

ÃS 21 HORAS E 20 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTE OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- -Altevir Leal - Eunice MichHes
Fábio Luceila- Claudio no r Roriz - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves ~Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza- Alberto Silva- Hclvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José-Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite --José Urbano - Cid 
Sampaio -- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra --Luiz Cavalcante- Albano Franco -
Lourival Baptista - Passos Pôr to - J utahy _Magalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes - Benedito Fer~ 
reira- Benedito Canelas- Gastão Mtiller- José Fra~ 
gelli- Marcelo Miranda -:- Saldanha Derzi - AfTonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da~ 
ril.iani- Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos Chia-
relli - Octávio Catdoso·. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

I 'i'-Secretãrio. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 315, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensage~ n'i'223,de 
1986, relativa a pleito da Preféitura Municipal de Mon-
senhor Gl1 (Pl). 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986._- Alfredo 
Campos - Nivaldo Machildo - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 316, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do_ art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n' 263, de 
1986, relativa a pleíto da Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes (SP). 

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1986.- Alfredo 
Campos --Octávio Cardoso- Nlvaldo Machado- Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esses requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, de acOi'do 
com o art. 375, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotado o 
período destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 72, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta_diSpositivo na Ler 
n9 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção à fauna, tendo 

PARECERES sob n'i's 734 e 735, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e_ juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

E-r!l discus~~o o projetO -em primeiro turno._ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltarâ oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO. SENADO 
N• 72, DE 1984 

Acrescenta dispositivo na Lei n"' 5.197, de 3 de ja
Jieiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à faunll. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. l9 f: acrescentado ao art. 39 da Lei n'i' 5.197, de 

3 de janeiro de 1967, o seguinte § 39: 

"§ 311 O simples desacOmpanhamento de com~ 
provação de procedência de peles ou outros produ
tos de animais, nos carregamentos de via tc:rrestre, 
fluvia,l ou marítima e aérea, que se iniciem QU transi· 
tem pelo País, caracterizará, de imediato, o çl.escum· 
primentQ do disposto neste artigo, com a ap_reensão 

-- a cargO de autoridade competente, sem prejuízo das 
providências de nature:za _criminal." 

Art. 2'i' Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Att. J9 Rev_ogamMse as disposições em contrârio. 

O SR. PRES~DENTE (Passos Pôrto)_- Vai-se passar 
agor~ à apreciação do Requeril!l~nto n9 315]86 àe ur· 
gência li_do no" Expediente, para a Mensagem n9 223, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Mon· 
senhor Gil, no Piauí. 

Em votação o requerimento. 
Os S_rs. Se_nadoreS que o aprovam, queiram permane· 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Com.issões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municipios. 

Solicito ao nobre Senador Albano Franco o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL - SE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 223/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil (PJ) 
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal 
-a seguinte operação de crédito: 

Cao._çtedsticas da operação: 
A- Valor: -equiv:llente, em cruzados, a até 4.697,70 
OTN. 
B- Objetivo: Implantação de lavanderias públicas. 
-C-Prazo_: 

I- Carência: ·até-"3 (trêS) anOs; 
2-- AmortizaÇaO: · Í2.(doze) anos. 

D- Encargos:juros de 1% ao ano, cobrados trimestral· 
mente, sendo o saldo deve.dor reajustado em 100% 
do fndke de variação das OTN. 

E- Condicões de Liberação: O financiamento serã libe~ 
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

F- Condições de Amortização: O saldo devedor será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trÍ· 
mestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
Prevend-o-se os seguintes dispéndios anuais: 

1986- Cz$ 17.912,93 
I 987 - CzS 25.653,98 
I 988 - CzS 25.653,98 
1989 - CzS 43.731,66 
1990 --CzS 60:205,98 
1991 - CzS 58.068,14 
1992 - Cz$ 55.930,3 I 
1993 - CzS 53.792,48 
I 994 - Cz$ 5!.654,64 
1995- 0$ 49.516,81 
1996- CzS 47378,98 
1998- CzS 43.!03,32 
1999 - CzS 40.965,49 
2000 - CzS 38.827,65 
2001 - CzS 18.612,14 

G- Garantias: vinCulação de quotas do FPM. 
H- Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 144, de 4~5~ 

85. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 127, DE 1986 

Autoriza a Prereitura Municipal de Monsenhor 
Gil (PI) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 4.697,70 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J'i' b a Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil 
(PI), nos termos do artigo 2~' da Resolução n~ 93/76, de 
I 1- 10· 76, alterado pela Resolução n9 140/85, de 5-12~85, 
do Senado Federal, autoríza.da a contratar operação de 
crêdito no valor correspondente, em cruzados, a4.697,70 
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, destinado à imM 
plantação de lavanderias públicas, no Município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Martins Filho, o parecer da Comissão de 
.:'Onstifuíção e JuStiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer_.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de EcoM 
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu Pare
cer sobre a Mensagem n'i' 223/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de_Mon· 
Senhor Gil {Pl) a contratar empréstimo no valor corres· 
pendente, em cruzados, a 4.697,70 OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, destinado a financiar a irriplantação 
de lavanderias públicas no Município. 

O peôido de autorização foi formulado nos termos do 
preceitu~do no ~,trt._ 29 da Resolução n'i' 93, de 1976, alte· 
rado pela Resolução n9 140/85, do Senado Federal, im
plicando, por conseguinte, a não-observância dos limites 
fixados no art. 2'i' da Resolução n9 62, de 1975, também 
do Senad_o Federal, haja vista que os recursos a serem re
passados serão provenientes do Fundo de Apoio ao De
seny_o_l_v_imento_ Social - FAS. 

Assim, verificáMse que -a-proposição foi elaborada éon
soante as prescrições legais e regimentaís aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento faM 
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vorável no que tange aos aspectos de.c.onstituctonalida
de., juridicidade e técnica legislativa. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para proferir o 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS-AC. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 127, de 1985, de 
autoria da ComissãO de Economia do Senado Federal, 
que objetlva autorizar a PrefeitUra Municipal de Monse-. 
nhor GH (PI) a ç_ontratar: operação -de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.697,70 OTN, junto à 
Caixa Eoonomica Federal, destinada à implantação de 
lavanderias púbHcas no Município. 

A matéria foi upreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fmanceiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de ConstituiÇão -e -JUStiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, jurídicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissã-o, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do p-roposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a m·aiorla dos mu
nicípios brasileirOS,-em face da concentração das receitas 
tributárias a nlvel da União, a ser o -instituto do endivi
damento o único" mecanismo que se díspõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

t o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a ínstrução da matéria, passa-se à discussãõ- do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não haYendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qwe o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Cómissã9_ de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
Parecer da Comissão de Redaçào, que será lido pelo Sr. 
1~>-Secretãrio. 

t: lida a seguinte 

PARECER 
N.0 803, de 1986 

Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Resolu

~ão n.o 127, de 1986. 
Relator: Senador Octávio CardOS<> 

· A Comlreão arr>resenta a Rec!ação Fb;lal do 
Proj e·to de ResoLução n.0 127, de 1S86, que 
am<>riza a Prefeiltwra Municipal de Mon
senhQr Gil (PI), a. rontrrutar {)ij>eração de 
crécllto 1110 valor cor~es;p~)nrlente~ 1em,_ cruza
dos, a 4.697,70 OTN - Obrigações do Te-
souro Nacional. · -

Sala de Reuniões Ida Oomissão, 13 de 
agasto de· 1986. -Martins Filho, Pre&!den
te - O<>távio Cardoso, RelaJtror - .Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PAREOER N.o 803, 'DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolu

ção n.o 127, de 1986. 

Faço ~a!ber que C> SenW.O 1'1e>dleral aprovc>u, 
noo 1Jermoo do al1t. 42, inciso Vl, da COnsti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguin
te 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

RESOL1JÇAO N.O ,DE 19B6 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Monsenhor Gil~ Estado do Piauí, a con
tratar operação de eréditO nó- valor oor
respond'eiLte, em cruzados, a 4. 697,70 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Ferderal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefe!tu.ra MUnicipal de 

Moru;emhor G:il, Estadlo d1o Pia-ui, nos tmmoo 
do art. 2.o dá Bleoolução n.0 93, de 11 de ou
tubro de 1976, altJe;rado .pela Resolução 
n. o 140, de 5 Ide dezem.bro de 1985, do Sena
do Federal, autoll.'iza;da 'a oontra.tar opera
·~ão de crédito no valor oorr.esponJ~ente. em 
cruza<los, a 4.697,70 Obrigações d1o Tesouro 
Nrucional :....._ OTN, junto à C-aixa Económica 
Federal, e&ta na qualidade de gestora do 
Fundo de 1\Jpolo ao Desenvolvimento So
cial - JMS, destinada à ~Ia.ntação de 
lavanderias públicas, no Município. 

Art. 2.0 Esita resolução entraJ em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Em discus
são. 

N?o havendo quem_ peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redaçào final quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto irã à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
aprec1ação do Requerimento n9 316/86 de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~' 263/86, relativo a 
pleito da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, São 
Paulo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
- Apfovado. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação da matéria, qU:e foi despachada às Comissões 
de Economia, Constituição e JustiÇa e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Albano FranJ:O, para proferir 
parecer da Comissão de Economia. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para emitir 
parecer.)- Com a Mensagem n"~263f8"6, o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Mogi das Cru
zes (SP) que objetiva cOntratar jUntO à CaiXa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte 
operação de crédito: 
Características da operação: 

Valor: e_quivalente, em cruzados, a até 465.000 OTN. 
Objetivo: implantação das estações de captação e de 

recalque e da rede adutora do sistema de abastecimento 
d'água. 

Prazo: Carência: até- 3 (três) anos. Amortização: 10 
(dez) anos. _ __ 

Eilcãr-gõs: juros de -6% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendO o saldo devedor reajustado em 100% do 
índíce de variação das OTN. 

Condições de Liberação:-o financ':iâriiellto s(ú-â"-libera
do em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
sentado. 

Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e su
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 

\986- Cz$ 951.486,00 
\987 - Cz$ 2,539,349,28 
1988- Cz$ 2.539.349,28 
1989 :.:: Cz$ 4.686.644,39 
\990- Cz$ 6.643.488,31 
1991 - Cz$ 6.389.553,39 

1992 ~_Cz$ 6.135.618,46 
i993 - CzS 5.881.683,53 
1994 - Cz$ 5.627.748,60 
1995- CzS 5.373.813,67 
1996- Cz$ 5.119.878,75 
1997 - Czs 4.865.943,82 
\998- Cz$ 4.612.008,89 
1999 - CzS 2,210. 778,84 
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Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
Dispositivos Legais: Lei Municipal nl' 2.869, de 27-ll-

84. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 128, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cru
zes (SP) a contratar operação de crédito no valor, em 
cruzados, correspondente a 465.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' b a Prefeitura Municipal de Mogi das Cru

zes (SP), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de crêdi
to nQ valor, em cruzados, correspondente a 465,000 
OTN, junto à Caixa Económica F!!deral, esta na quali~ 
dadc de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinado à implantação das estações de 
captação e de recalque e da rede adutora do sistema de 
aba:>tecimento d'água. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho para profCi'ir 
parecer da Comissão de Constituição e Jus.tiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN, Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomJa do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n? 263/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes (SP), a contratar empréstimo no valor em 
cruzados corr.espondente a 465.000 OTN, destinado a fi
nanciar a implantação das estações de captação e de re
calque da rede adutora do sistema de abastecimento d'â
gua. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
S:e!'lado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2~> da Resolução 
n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a prOposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para proferir 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução nl' 128, de 1986, de 
autoria ·aa Comissão de Economia d_o Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes (SP) a contratar operação de crédito, em cru
zados, corresp()ndente a 465.000 OTN, destinada à im
plantação d-as estações de captaçãõ -e de recalque e da 
rede adutora do sistema de abastecimento d'água. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros,- a Qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
p"elo encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla~ 
tiva. . 

Nos aspectos que competem a esta ComissãO, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
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pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva cOm que se defronta a maioria dos inu
nicípios brasileiros em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para ímple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (PaSSos PÓrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) --Sobre a mesa 
parecer da Comissão de Redaçào que vai ser lido pelo Sr. 
I9~Secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER 
N. 0 !!04, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Reilação final oo Projeto de Resolu
ção n.0 128~ de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Cornl&são 'wpresen ta a oodação final do 
Projeto 1c1te R~rolução n.o 128, de 1986, que 
autoriza a Prefettura Mumlcipal <le Mogi 
das Cruzes (SI'l a contraJtaJr oroeração de 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Sciçãó ll) -

crédito no va:J.or ICOII"reSipOndente~ em. cruza
Jjkl<l, a 465.000,00 OTN - Obrigações dO Te
soUro Nacional. 

Sala de Reuniões JdJa COmlssã.o, 13 de 
agosto de 1986. - Martins Filho, Presiden
te - Jorge Kaiume, Relator - O<>távio 
Cardoso. 

A!NEXO AO P~ N.O 804, DE 1986 

Redaçã.o final do Projeto de Resolu
ção n. 0 128, de 1986. 

Faço sa~ber que o Sen1aldo Federal ruprovou, 
nos termoo do allt. 42, Inciso VI, da Consti
tuição, e .eu, Presidente, promulgo a .seguin
te 

fl.El.SOLUÇÃO N.o , DE 1986 

Autoria a Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes, Esta4o ·de São. Paulo, 
a contratar operação de crédito no va
lor correspondente~ em cruzados, a 
465. 000 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

O Senado Federal r.eJsOIVJe: 
Art. 1.0 li: a P'rerffitlll'a Municl(pal de Mo

gi das Cruzoo, Estado <le São Paulo, noo ter
mos do art. 2.0 da Reoolução n. o 93, de 11 
<le ouwl>ro die 1976, ldJo Senaido Federal, a,u
torizada a contrata.r operação d<> crédlto no 
valor col"'responde'l'llte, rem _ cruzao.OO, a 
465. 000 Obr.lgações dX> Teso m-o Na.clonal -
OTN, junto à Caixa Eoonôn:tica Fed~ral, es
ta na qua'i!da.de de gestora do IDUOOo de 
.&po!o ao Deoonvolvlmell!to Soclad - FAS, 
dootlrnada à ~Ian'llação das estações de 
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capta.ção e ,de reca.lq'llle e Jcla. recle àdutora. 
do .slsDelin.a de a.'ba&1lelcime<nto d'água, no 
Munl:c!p!o. 

Art. 2.~ :Elsta/ o.iesoiução entra €m vigor 
na dwta de = publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
O~_Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer 

sentados. _(Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a reatizar~se hoje, às 21 
horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 -83, de 1982, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispensa a realização de vistoria judicial na 
hipótese que menciona, tendo 

PARECER, sob n9 57, de 1986, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

_ju~~~~~~_ade e, no m-érito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 21 horas e 45 minutos.) 

Ata da 176~ Sessão, em 13 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto 

ÀS 21 HORAS E 50 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michik:s -
Fábio Lucena - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza -Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo 
-César Cais- José Lins- Virgílio Távora- Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Amir 
Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano - Cid 
Sampaio - ~Nivaldo Machado ___: Guilherme Palffieira 
-Carlos Lyra- Llliz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista-- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Alaor Coutinho- Luiz Viana- João Calmon- Jo
sé lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro- JamifHaddad 
- Alfredo Campos - Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Enéas Faria- Arno _Da~ 
miani- Jaison BarretO--Ivan Bonato- Carlos Chia
relli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

]9MSecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 317, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n' 275, de 
l 986, relativa a pleito do Governo do Estado do Pará. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de_ 1986. - Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado- Octavio Cardoso- JaM 
mil Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 318, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para Emenda da Câmara ao Pro
jeto de Lei do Senado n9 135, de 1986, que fixa o número 
de candidatos que os P<l:!tidos políticos poderão registrar 
nas primeiras eleiç_ões para representação à Câmara dos 
Deputados pelo Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Cid Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esses requeriM 
mentes serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do arL 375, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa....se à 
Ordem do Dia. 

Item 1 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n' 83, de 1982, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispensâ a realização de vistoria 
judicíal na hipótese que menciona, tendo 

PARECER, sob n9 57, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliM 

dade e juridicidade e, no mérito, favorável. 

DiscUSsão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
Aprovado, o projeto voltarã oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 
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PROJEIQ_DE LEI DO SENADO 
N• 83 DE 1982 

Dispensa a realização de vistoria judicial na hipó
tese que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l\> O parágrafo 2\>, do artigo 213, da Lei n9 

6.0 15, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"§ 29 Se da retificação resultar alteração da 
descrição das divisas ou da área do im-óvel, serão ci
tados, para se manifestarem sObre o requerimento, 
em 10 (dez) dias, todos os confrontantes e o alienan
te ou seus sucessores. Não havendo oposição e sen
do o requerimento instruído com planta e memorial 
descritivo da propriedade que justifique o pedido de 
retificação, O Juiz dispensará a realização de vistoria 
judicial." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. ___ __ _ _ 

Art. 39 SãO revogadas as disposições em contrárío. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 317/86 de ur
gência lido no expediente, para a Mensagem n9 275, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Pará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que fo"i despachado às Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Severo Gomes o parecer da 
Comissão de Economia. 

O Sr. Severo Gomes (PMDB- SP. Para proferir pa
recer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 275/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Parâ que objetiva con
tratar junto à Caixa Econômica Federal esta_ na qualida
de de Gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, a seguinte operação de crédito; 
I. Proponente 

1.1 Denominação; Estado do ParâjSe_cre-taria, · de 
Saúde Púbtica. 

t .2 Localização (sede): Palácio Lauro Sodré, Praça, 
D. Pedro II 66.000- Belém(PA 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 189.754,74 

OTN. 
2.2.. Objetivo: Implantação de Centros de Saúde em 

áreas periféricas. - --

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três} anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. __ _ 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimes~ 

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100%- do 
índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndíos anuais: 

1986- Cz$ 188.181,55 
1987- Cz$ 779.781,53 
1988- Cz$ 1.036.244,21 
1989- Cz$ 2.123.469,60 

·t99o =- ci!n.4To.3ls~5s 
1991 - CzS 2.323.964,90 
1992- Cz$ 2.237.611,21 
1993- Cz$ 2.151.257,53 
I 994 - Cz$ 2.064.908,84 
1995- Cz$ 1.978.550,16 
!996- Cz$ 1.892.196,47 
1997- CzS 1.805.842,78 
]998- Cz$ 1.719.489,10 
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1999- C:;._$ 1.633.135,42 
2000- Cz$ 1.546.781,73 
2001 - CzS 373.202,66. 
2.7 Garantias: vincu_lação de parcelas do ICM. 
2.8 DispoSitivos Legais: Decreto Legislativo n9 10, 

de 4 de junho de 1985. 
Considerando os aspectos social, econômico, financei

ro e legal a operação apresentou viabilidade, segundo a 
Caixa Econômica Federal. _enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social ~ F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 129, DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 189.754,74 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 É o Governo do Estado do Pará, nos termos 
do arL_29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
189.754,74 OTN junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo d_e Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, destinado à implantação de 
centros de saóde em âreas periféricas. 

A:rt. 29 Esta resolução entra em vigor na data de s_ua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao Senador Martins Filho para proferir o pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente e Sr. Senadores: O pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão, de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n~' 275/86, do Senhor Presidente da Re
póblica, autoriza o Governo do Estado do Pará a contra
tar empréstimo no valor correspondente em cruzados, a 
189.754,74 OTN, destinado a financiar a implantação de 
centros de saóde em áreas periféricas. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servâricia dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição fOí elaborada con
soante as_ prescrições legais e regimentais ap[icáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Coillpletada 
a instrução da matéría passa-se à discussão do projeto 
em curno único. 

Em discussão. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peçã. a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDE~TE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o Parecer da Comissão de Reda_çãn que vai ser lido pelo 
Sr. l'>'-Secretl1rio. 

É lido o segUinte 

PARECER 
Nç 805, àe 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 129, de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
_ A C<nnlssão apresenta a redação final do 
PrõJ1eto rdle Resolução n._ o 129, de 19&;, que 
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ruutoriZa. o G<>veamo do Estrudio do Paa-á. a 
· ccmtrata:r qpera~ão <li& Cl'é<tl!Jo no valor oor

<€$p{)Il!dente, em. cl."!UZBJdoo, " 189. 7M,74 
OTN - Obrigações do 'Thoouro Nackmal. 

S:cla de Rellitli<i!ls da CO!!n.lssão, 12 à1e 
agootJo de 1986. - Martins Filho, Prooidlln
te - Jorge Kalume, Relwror - NlvaJ,d.o 
Machado. 

ANEXO AO PAREOER N.o 805, DE 1986 
Redação · finai do Projeto de Reso-
1~ n.• 129, de 1986. 

Faço lllliber que o Sen.ado E1~al ruprovou, 
nos illeT:mos do Qlrlt. 42, lruliso :v:r, IC!8. Colnst!-
1;u,tção ~eu, ~ente, promruJgo a seguin
te 

RElSOLUÇAO N.o , DE 1986 
Autoriza o Governo Cio Estad<> do Pa

rá a contratar operação de crédito no 
vdor correspondente, em cruzados, a 
189.754,74 OTN. 

O Senado -~ :resolve: 
IA!.It. 1.0 É o Governo do Esta,dio do !Pa.-á, 

noo terrnoo d9 M'!f;. 2.0 da R.eoolm.ção n.0 93, 
de 11 de ouilu:bro de ·1976, do senado Fe
deml, autorlo:a<lo a; OODitratar operação de 
crécilto no vaJialr CCl'l'lleS];lO!~te, em =a
dos, a 189.754,74 Obrigações do Teoouro Na
elonll!l- OT.N, )1mto a üalx:a Económica Fe
deral, esta na qua;l.idade die gestora do 
Fuilldo de AQx>lo ao Desenvolvlmen to, So'
clal - F.AlS, d...tlna.dla ã l:miplam.ta<;ão de 
oontros de saúde em áa.-eas periférleas, no 
Estado. 

Art. 2.o IEstaJ :resolução entra; em. vigor 
na da.ta de """' !IJ'Ublleação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Em discussão 
a redaçào final.) (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, a matéria vai a promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 318/86, de ur
gência, lido no Expediente, para emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n9 135/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Seiiadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- O Sr. Benedito Ferreira - Requeiro verificação de 
quorum, Sr. Presidente. 

O_SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- A solicitação 
de V. Ex• será atendida. 

Na forma do Regimento suspendo a sessão por dez 
minutos, acionando as campanhias -pai-a chamar os de
mais senadores. 

Est:.i suspensa a sessiio. 
(Suspensa a sessão ãs 22 horas e 1 minuto é rea_ber

ta às 2:2 horas(! 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estás reaber
ta a Se~sào. Concedo a palavra ao nobre Senador Bene
dit--o- Ferreira.-

O SR. BENEDITO FERREIRA (l'f"L -·00.1- Sr. 
Prc.s.idcnte, Sr:s.. Senadores: 

Ouvindo as ponderações de diversos colegJ.s, conside. 
rando o avanç:1do da hMa, cu pediri;l a V. Ex~ que ;LCei· 
tasse como retirado o pedido de verifica-ção de quorum 
na votaçtio do requerimcnto1 para que h<.tja o devido en
cJminhumento dos trabalho,;. 

Era- o que tinhu u dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está deferido 
o pedido de V. Ex~ 

Passa-se à 
Discussão, em turno único, da emenda da Câma

ra ao Projeto de Lei do Senado n~' t35, de 1986, que 
"fix.11 o número de candidatos que os partidos políti
cos podcr5o registrar nas príineTFas eleições -para re
presentação à Câinara dos Deputados pelo Distrito 
Federal, dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça", 

Solicito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi· 
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volta à nossa apreciação, cm decorrência da apresen
tação de Emenda, na Câmara dos Deputados, o presente 
Projeto de autoria do nobre Senador Alfredo Campos, 
qu_e tem por objeto ampliar o número de candidatos a 
Deputado que cada Partido poderá registrar, em 
Brasília, no pleito que se ferirá a 15 de novembro próxi
mo. 

A Propo~içào foi, amplamente, justificada como Sa
lient<~mos anteriormente e visa a resolver uma situação 
de fato cri:id<~ no Dis-tritO Federal pelo fato de se trata
rem de primeiras eleições e terem atraído grande número 
de pretendentes às vagas para a Câmara Federal. 

A Emenda que devemos apreciar foi apresentada pelo 
ilustre Deputado Gastam: Righi e visa a propiciar ho
rário especial de votaç3o para aqueles que por motivos 
religiosos se sintam impedidos de fazê-lo no horário nor
mal e comuniquem à Justiça Eleitoral, esta circunstân
da, pelo menos, sessenta dias antes da eleição. 

Em que pesem os altos propósitos do douto signatário 
da Emenda somos contrários à sua ~p_rov_a_ç~o pelos mo-
tivos que passaremos <r exp&-r: -

a) a Emenda não tem qualquer pertinência Com o 
Projeto, que cuida de aumentar o número de postulantes 
à Câmara, no DF,-enquilnto ela dispõe sobre horário es
pecial para os que tenham impedimento religioso, em 
todo o País; 

b) a matéria além de impertinente como assinalamos, 
nos parece, mais de regulamentação, afeta à Justiça Elei
toral, que é inclusive, por lei, quem deve decidir sobre es
tas questões, sob pena de se esvaziar; 

c) se adolássemos um entendimento rigoroso ainda 
poderíamos aduzir que ela, ao estabelecer horário prívi· 
legiado pura grupos religiosos, não atende ao preceitua
do no parágrafo !9 do Art. 153, da Con~tituição Federal: 
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, 
trabalho, credo religioso e convicções políticas ... " 

Ante o exposto manifestamo-nos contrariamente à 
Emenda em tela, por considerá-la impertinente e inCon
veniente. 

Este o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto}- O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, conclui pela consti
tucionalidade e juridicidadc e, no mérito, contrãrio à 
emenda. 

Completada a instrução da matéria, passa-se _a sua 
apreciação. 

Em discussão a entenda, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como repre
sentante do Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. JAI\-11L HADDAD (PSB- RJ. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.s. Senado
res: 

Todos os partidos, no País, já fizeram, após as ins
truções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as 
suas convenções. 

Sr. Presidente, eu fui, inclusive, um dos signatãrios 
para que houvesse um aumento no número de vagas no 
Distrito Federal, porque achava que, sendo a primeira 
eleição e não havendo eleições para a Câmara dos Depu
tados e Câmara de Vereadores, se justificava que houves
se um percentual maior para os partidos que concorr~s
sem ao pleito político. 

Ocorre, Sr. Presidente, que esse projeto foi elnendado, 
na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Gastone 
Ri_ghi, voltando a esta Casa após a realização de todas as 
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convenções, nacionalmente. Exatamente daqui a 4 dias 
-já que hoje é dia 13- os partidos terão que remeter 
ao-Tribunal a relação dos seus candidatos. 

O que se pretende neste momento, Sr. Presidente, é, na 
realidade, mais um casuísmo. Nós, que criticávamos os 
casuísmos, anligamente, coerentemente continuamos 
criticando os casuísmos- e este é mais um. Como tal, 
Sr. Presidente, tenho em minha~ mãos, para não parecer 
que é uma posição isolada do Partido Socialista Brasilei
ro, um documento assinado pelos Presidentes de 12 par
tidos do Distrito Federal, com o título de "C<.~suímC' 
Nunca Mais", cm que se_ colocam violentamente contra 
a tentativa de aprovação da majoração do número deva
g-Js para o Distrito Federal. Razão pela qual, Sr. Presi
dente, coloco-me radicalmente contra a aprovação do 
presente projeto. 

Õ SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
pah1vra ao nobre Senador Curlos Chiarelli, como Líder 
do PFL. 

O SR. CARLOS CHIARELL! (PFL - RS. Como 
Líder, para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senudores: 

Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o proje
to original que volta õ?l nossa consideração, de n9 !35/86, 
originário do Senado Federal, foi apresentado no dia 4 
de junho de 1986 e tem como seus autores, signatários e 
proponentes, o ilustre Senador Alfredo Campos, Líder 
do PMDB; nós, na condição de Líder do PFL; o ilustre 
Senador Mudlo Badaró, Líder do PDS e o ilustre Sena
dor JLlmil Huddad, Líder do Partido Socialista Brasilei
ro, autores proponentes do projeto. 

t um primeiro lembrete que faço para que se possa 
considerar,_c_om maior amplitude, a matéria em pauta. 

-Em segundo lugar, eU gostaria de lembrar que este proje
to, _tram_itando nesta Casa e sendo_ a reparação de uma 
falha que todos identificamos na legislação geral, à oca
sião, motivo de deliberação do Congresso Nacional per
tinente à regulamentação prévia da eleição e, portanto, 
merecendo uma postura consensual, aqui tramitou sem 
qualquer tipo de acidente ín itincrc. Foi apreciado, foi 
saudado, mais do que isso, foi aprovado por unanim;da
dc, com a adesão de todos os Srs. Senadores _de todos os 
p~rtídos. --
- _ Foi à Cámarn d9s Deputados, e, lá, recebeu idêntico 
tratamento: aprovado, acolhido, saudado, chancelado 
naquilo que diz respeito ao mérito da sua proposta origi
nal, que era de fixação de um número específico e pecu
liar de possíveis candidatos às primeiras eleições que se 
travarão no Distrito Federal. E havia razões para tanto, 
_como ainda existem essas razões. Não só o fato de ser a 
primeira eleição, mas o fato de que, aqui, não as témos 
ptrrn vereadofes, nt.o as temos para a Assembléia Legis
lativa e, por óbvia conseqüência, há uma demanda muito 
muior, num processo de efervescência e maturação polí
tica e de abertura do qUadro partidário, para as expecta
tivas do direito de disputa a um processo eleitoraL 

Então, as razões eram evidentes e, por isso, houve a 
acolhida aqui e do outro lado do t;.~pete. E tudo por una
nimidade, c tudo em prazo hábil, e tudo nascido na pers
pectiva de se corrigir uma situação que era decorrência 
da realidade política e, não no interesse dessa ou daquela 
legenda purtidária, numa época prévia, inclusive, às con
venções, sem qualquer tipo de parcialismo. 

Pois bem, Sr. Presidente! Entendeu a Câmara dos 
Deputados, na apreciação que lhe cabia da matéria, de in· 
cluir um dispositivo altamente significativo e que busca con
ciliar o principio constitucional da liberdade religio
sa, uma prática indiscutível e _exigida dos direitos e deve
res de cidadania, que se representa, fundamentalmente, 
rio direito e dever do voto, para que aqueles que tenham 
claramente definida uma determinada fê e sigam os pos
tulados de uma determinada crença, na medida e_m que o 
declarem e se identifiquem, possam ter um prazo especial 
no dia da eleição, que, casualmente, neste ano, coincide 
corri o sábado, que é um dia de guarda, que é um dia de 
dedicação à sua atividade, à sua fé religiosa, pa"ra que 
possam também, ao lado de exercitar aquilo que este 
País consagra e que, graças a Deus, o faz na plenitude, 
que é a liberdade religiosa, e nós não podemos nos demi· 
tir nessa característica liberal e democrática, possam e 
devam também, sem sacificar os seus valores espirituais, 
praticar os seus direitos temporais de cidadãos numa es
trutura institucional, num Estado democrático e num 
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Estado de Direito. E, à luz de~sa feliz conjunção, incluiu
se essa emenda, à qual nós damos a mais absoluta acolhi
da e apoio, como de resto, ao mérito do projeto _original 
já nem cabe discutir, porque não está em votaçao nesta 
Casa. 

O problcmLl de vagas, no Distrito Ft:deral, não se dis
cute neste momento. Não só por uma questl"to de coerên
cia, parque já votamo5 c porque fomos os proponentes c 
porque, também,jCt o votou a Câmara dos Deputados, e 
que. se ntio houvera de incluir essa emenda relativa ao 
problema religioso. sequer voltaria a matéria para cá
é bom lembrar isso. E isso e tempo hábil, à época, em ju· 
nho. portanto um prazo largo, antes das convenções. Por 
força dessa cmcndLl, volta a matéria aqui para apreciar
se exclusivamente a emenda, já que o demais estú com 
tr-ânsito em julgttdo em matéria de postura, definição, 
deliberação. tLinto que não estamos votando o projeto. 
E-.tamos votando só a emenda. Ê bom lembrar isso para 
quem tenha se alvidudo das injunções e das exigências do 
Regimento. 

E com relação à emenda, eu gostaria de salientar que, 
ademais da sua pertinência, cm termos dessa feliz identi
ficação da !iberdudc- religiosa com o direito de cidadania 
e o dever de cidadania, não vale, de maneira nenhuma, a 
idéia de que possa ela ser derrubada, ou sequer atingida, 
mesmo parcia-lmente, pclõ.l invocação do princípio da 
igualdade de todos perante a lei, porque, na própria lei 
brasileira, se estabelece, com relação à prestação do ser
viço militar, o direito de exclusão por fundamento em 
convicção, prática e compromisso religioso. Então, não 
hú nenhuma novidade, ao contrário, há absoluta sime
tria nesta proposição, que, ademais de oportuna, justa, 
solidária, é legal e constitucional. 

E. cm nome desses fund;.~mentos, e em nome do aspec· 
to du coerência, em nome da decisão anterior, absoluta
mente unânime desta Casa, por todos os Senadores e por 
todos os partidos, é que faço esta declaração, este enca
minhamento e esta postura, em nome da Liderança do 
Partido da Frente Libeml, de ser absolutamente favorá
vel 1l aprovação da emenda, que é o que está em pauta 
neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, para discu· 
ti r, como Líder do PMDB. 

O SR. ALFREDO CAMI'OS (PMDB- MG. Como 
Lide-r, para ·discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Pouca coisa hú a acrescentar no que jâ disse aqui o 
Líder do PFL. Senador Carlos Chiarelli. O PMDB tam
b~m é a favor do projeto e, por que não dizer, a favor 
também da emenda. O PMDB votarú SIM ao projeto, 
revalidando este projeto, ao votur SIM à emenda. 

Há aqueles que dizem que este projeto não vem em 
tempo oportuno, hú aqueles que dizem que este projeto 
não acrescenta nada à legislaçUo brasildra. Nós temos 
que refutâ-los, dizendo que a Comissão Executiva de um 
partido. por forçu da lei, pode suprir, pode completar <lS 

vagus- existentes, E quando é que surgem essas vagas'~ 
Surgem pOr morte-, por desistência do candidato. por fal
ta da oficializaçi.ío da candidaturu, através da Justiçu 
Eleitoml, u Justiça não aceita o pedido de registro do 
candidato, e por forçu de lei. E é isso que nós queremos, 
como já disse o Líder Carlos Chiarelli: fazer com que o 
povo do Distrito Federal possa participar verdadeira
mente do processo eleitoral, do processo democrático, 
como está acontecendo cm todo o Brasil. 

Aquí não hc'! eleições .. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte, 
no momento oportuno? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois não! 
Aqui não fiá eleições para Assembléia Legislativa, não 

há eleiçõ_es para Governador do Estado- eleições essas 
que estão a empolgar o Brasil inteiro. Só haverá eleição 
para o Senado da República e para a Câmara Federal. 

Por isso, o que quer o PMDB? É que essa partici
pação, por ser legítima e necessária, alcance todos os lu· 
gares permitidos para o País inteiro. Queremos que o 
povo do Distrito Federal possa, ajudando a democracia 
que se instala neste Pais, participar de todas as eleições 
que ocorrerão no Brasil inteiro. 
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Queremos conceder o aparte ao nobre Senador Nelson 
CLrnciro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Alfr~d_o 
Campos, estou certo cm que V. Ex•, com a liberalidade 
que caracteriza a sua atuaçào_como Líder, permitirá adiR 
vergêncÜ.l quanto à opinião dos seus liderados. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Como não? 

O Sr. Nelson Carneiro - Razão por que ·eu o inter
rompo para declarar que nós somos não só a favor do 
Distrito Federal, nós somos a favor do Brasil. Quando 
nós apresentamos, V, Ex' e eu, um projeto permitindo 
que em todo o Brasil, todos os partido_s pudessem apre
sentar, não três vezes e meia, mas -apenas três- vezes, os 
candidatos à Assembléia Nacional Constituinte e à As
sembléia Legislativa, nós pensávamos naqUela geração 
de moços que, depois. de tantos anos, tinha a oportunida~ 
de de ingressar na vida pública pleiteando um cargo, seja 
na Assembléia Constituinte, seja na Assembléia Legisla~ 
tlva, Nós pensávamos nessa geração de sacrificados, nes
ses milhares de brasileiros que não tiverarri essa oportu~ 
nidade durante tantos anos e que, no primeiro ensejo, 
quando a Nação vai faze-r um novo estatuto, era preciso 
que essas lideranças novas entrassem, participassem des
se debate. V. Ex• me permitirá uma explicação, pois no 
Rio_ de Janeiro, que eu posso dar o depoimento, pelos 
critérios estabelecidos pelo nosso Partido, 74 lugares dos 
tOS foram destinados a antigos homens públicos do_ Es
tado, tão iíco é aquele Estado em homens püblicos, ape
nas 27 nomes foram possíveis, iium Estado de 7 milhões 
e 200 mil eleitores, serem incluídos na chapa. E ainda 
destes 27, tivemos, o candidato Moreira Franco e_eu, de 
abrir mão para antigos correligionários que, também 
não tendo sido incluídos nos critérios, tinham o direito 
de partic~par dessa contenda. De modo que nós, ao não 
aprovarmos o projeto do Distrito Federal, estamos dan
do a possibilidade de umu revisão, de que se ampfie isso 
para darmos ao Brasil inteiro o mesmo-dírCitQ que se dá 
ao Distrito Federal. Nós não podemos fazer uma lei para 
o Distrito Federal diferente da que existe no Braf>il, ain
da mais uma lei eleitoral, sob pena de amanhã, nós fazer
mos uma lei específica para- o Estado de São Pa~..&lo con
trária à lei que nós vamos fazer para o Est<icio de Minas 
Gerais ou p-ili'a a Bahia. Nós temos que ter tiffia lei só. 
Qual é a diferença dê repref>entação? Será aquela que 
surgirá de uma escolha pelo Dif>trito Federal com uma 
largueza maior do que aquela que surgirá da Bahia, do 
Ceará c do Piauí? Nós temos de duro mesmo critério. A 
lei é nacional. Nós não estamos fazendo uma lei para o 
Distrito Federal, nós estamos fazen9o uma lei nacional 
sobre o direito eleitoral, sobre o direito de cidad::1nia, 
sobre a postulação. De modo que eu estou pronto a 
aprovar o projeto de V. Ex' Vamos aprovar o prejcto do 
Brasil. Quem se coloca contra este projeto não está con
tra o Distrito Federal, está ansioso para votar o projeto 
de V. Exf. que permite que todo o Brasil, não só o Distri
to Federal, tenha a oportunidade de trazer pum a vidu 
pública essas gerações sacrificadas durante tantos anos. 
Por isto é que com a Iiberulidade que caracteriza V. Ex~, 
eu me permito dizer que votarei contra o projeto, se V. 
Ex• não fec-har a questão, como não é do seu h<'ibito, mas 
faço votos para que aqueles que defendem o projeto para 
o Distrito Federal ampliem o seu pensamento, pensem 
no resto do Brusil e permitam que todo o Brasil, benefi
ciado por uma lei gero!, possa possibilitar a presença das 
novas gerações no debate de 15 de novembro. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Nelson Car
neiro, muito obrigado pelo aparte de V. Ex.'. O que eu te
nho a acrescentar é aquilo que já disse aqui o nobre Se
nador Carlos Chiarelli; não se trata, neste momento, de 
votar este projeto. Ele já foi votado, já está aprovado no 
Senado, já está aprovado na Câmara e, por causa de uma 
emenda, a.chou-se a desculpa para não deixar qt.ie o pro
jeto se transforme em lei, porque aprovado já está. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CA~\:IPOS- Dentro de um pou
quinho. 

Podemos aprovar a emenda e esse projeto subirá à 
sanção, pois ele jú está votado pela Câmara dos Deputu
dos c pelo Senado. 
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Gostaria, também, antes de _conceder o _aparte ao 
nobre Senador Jutahy Mugalhães, de acrescentar o se
guinte: muito mais louvável pura o Congresso Nacional, 
serb certamente aprovar o projeto de V. Ex• e também 
meu, pois ele iria posf>ibilitar, não resta a menor sombra 
de dúvida, que todo o País pudesse, valendo-se dele, 
:.~presentar candidato em número compatível com a força 
de cadu um às próximas eleições. 

O Sr. Nelson Carneiro - E por que não? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- É pelo seguinte, e ex
plico para que toda Nação saiba. Nós não podemos nem 
mesmo pedir regime de urgência urgentíssima para esse 
projeto. Procuramos os Líderes dos demais Partidos des
ta Casa, oS quais não concordaram em assinar, por moti
vos óbvios, por esse projeto não ser agradável a essas ou
tras agremiações negaram-se a assinar essa urgência. 
Não podemos nós, do PMDB, acho eu, porque não con
seguimos, em hipótese alguma, aprovar pelo menos nes
se esforço concentrado, o projeto que tive a honra de as-

_ __sinar com V. Ex'. Não podemos prejudiCar o Distrito 
Federal, deixando de votar a favor ou contra essa_e_men
da que pof>sibilita o uso dessa lei pelos partidos nQ Dis
trito federal. 

O Sr. Jutahy :viagalhàes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V, Ex' um aparte 
complementar'? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois não! Em segui
da ouvirei o S~nador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' acaba de ouvir a pala
vra brilhante, colorida, eloquente do Senador Carlos 
Chiarelli, defendendo brilhantemente a aprovação desse 
projeto e a sua conseqUente sanção pelo Presidente da 
República. Por que não fazemos um apelo ao Senador 
Carlos Cniarelli para que ele também pense no resto do 
BraSil? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Faço minhas as suas 
palavras. 

O Sr. Nelson Carneiro - Naqueles brasileiros que 
também são tão dignos quanto os do Distrito Federal, 
que querem participar da vida pública e não têm essa 
oportunidade, que estão na Bahia, no Ceará, em Minas, 
nas Minas Gerais de V. Ex~ e que são maiS de duzentos ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Onde cento e sessen~ 
ta candidatos não puderam sê-lo. 

O Sr. Nelson Carneiro- Por que vamos negar a cento 
e sessenta mineiros o direito de participar? Quantos sul
rio-grandenses não estarão sendo preteridos de partici:. 
par da vida pública pela intransigência do Senador Car
los Chiarelli como Hder do PFL? Se S. Ex• disser que 
aprova, vamos retirar este projeto e aprovar outro. Só 
faço um ape(o, o mesmo apelo que dirigi ao Senador 
Curlos Chiarelli, por intermédio de V. Ex', jã que não 
posf>o falar, porque só falará um por Partido, endereço 
ao Senador Carlso Chiarelli. Se V. Ex• quiser, nós retira
mos este projeto hoje e aprovamos amanhã, com todas 
as emendas e o mandamos para a Câmara, e a Câmara, 
de acordo com todos os Partidos, aprovará o projeto. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouço o Senador Ju
tahy Magalhães. 

O-Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Alfredo 
Campos, o Senador Nelson Carneiro praticamente esgo.: 
tau o assunfo, dentro do meu ponto de vista. Mas, ape
nas para contra-argumentar nessa questão de que, na
qUela época, nós vOtamos esse-prOjeto de Brasília; quer 
dizer que, naquela época, também estava tramitando ou 
já estava aprovado, ou já havia um acordo de todas as li
deranças em aprovar o projeto, que o- Congresso tam
bém aprovou e que o Tribunal, por uma interpretação, 
fez diferente pelo menos da intenção dos lideres que vo
taram aquele projeto. Então, naquela época existia urii 
projeto semelhante ou igual a esse de Brasília, portanto 
não havia diferença praticamente nenhuma-:- T<imbém di
rijo o meu apelo ao nobre Senador Carlos Chiarelli: bas
ta a aquiescência dele para que seja aprovado o projeto 
em todo o Brasil, atendendo não apenas a Brasília, mas a 
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todos os companheiros que estão em outros Partidos e 
que também estão impedidos de disputar democratica
mente as eleições. e o apelo que faço ao companheiro 
C<irloS Chiarelli para aprovar também esse pedido de ur~ 
gência para o projeto de V. Ex•, Senador Nelson Carnei
ro, porque assim atenderá a todos. Não pretendemos vo~ 
tar contra o projeto de Brasília, deixaremos o projeto 
Brasília vivo se não houver número, e ele continuará aí 
para ser motivo exatamente de negociação com o Sena~ 
dor Carlos Chiarelli. Os representantes de Brasflia que 
procurem o Senador Carlos Chiarelli, porque basta a as
sinatura dele no pedido de urgência. Então, todos vota
rão com muita alegria esse projeto que atenderá a todos 
os Estados brasileiros. 

O Sr. Jaison Barreto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu gostaria de apre
sentar só um reparo. À época em que apresentamos o 
projeto que permite aos partidos do Distrito Federal 
apresentar um número maior de candidatos, acabáva
mos de aprovar, nesta Casa, e por erro nosso, naquela 
noite conturbada em que aprovamos a legislação eleito
ral, deixamos de aprovar como se queria o projeto que 
hoje tentamos colocar em vigor como lei. Foi um erro. 

Na reunião que tivemos com todas as lideranças, no 
meu gabinete, no momento em que se discutia qual o ar
tigo que deveria ser aprovado, se O da Câmara que tinha 
um projeto mais ou menos semelhante ou o do Senado 
Federal, no momento em que fUi anotar a decisão das li
deranças ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PFL- BA.) V. Ex• confir
ma o que eu disse, que havia dois projetas semelhantes. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - ... em que havia um 
projeto da Câmara e um do Senado que se transformou 
em lei posteriormente. 

Colocamos um o<? em cima de um s, ou vice--versa. E 
na hora em que o S_enador do Pará, Hélio G_ueiros, foi 
fuzer o relatório da Comissão, ele se enganou e por isso o 
Distrito Federal ficou fora da Legislação Eleitoral que 
nós já queríamos diferente. Resultado: apresentamos na
quela mesma noite, o Senador Carlos Chiarelli, o Sena
dor Badaró, o Senador Jamil Haddad e nós, nosso proje
to que pudesse suprir as injustiças advindas daquele nos
so erro. Este é o projeto que já está aprovado pelo Sena~ 
do e pela Câmara e que nós queremos, aprovando ou 
derrubando a emenda, fazer com que ele se transforme 
em lei. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PFL- BA)- Permite V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois não. Com o 
maior prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• primeiro, Cstá con~ 
firmando que foram dois projetas semelhantes ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Um da Câmara ... 

O.Sr. Jutahy Magalhães- Se houve um equívoco do 
Congresso, tambêm acredito que houve um equívoco do 
Congresso na redação do outro. Não concordo com esta 
tese, mas há quem diga que houve um equívoco. Concor
do que se faça a retificação dos dois equívocos concomi
tantemente. Faça-se a retificação do equívoco geral e do 
equívoco particular na redação do projeto. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Tenho a impressão, 
de que, havendo um equívoco ou dois, acabaríamos com 
os dois e c~nseguiríamos, definitivamente, acabar com 
essa injustiça que se quer perpetrar aqui, na noite de ho
je, aprovando o Projeto do Distrito Federal e continuan
do a nossa luta para aprovar o projeto para o Brasil in
teiro: 

O Sr. Jaison Barreto-- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Com prazer. 

O Sr.Jaison Barreto- V. Ex•, Senador Alfredo Cam
pos, concluiu muito bem e eu queria salientar apenas as 
contradições, as dificuldades do nosso processo legislati
vo. Se esta Casa, hóje, cometer, aí sim, o equívoco de im
possibilitar a representação do Distrito Federal de se 
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manifestar de maneira- mais democrãtfCã-com- a-p-ártici~ 
pação, em função das circunstâncias e do contexto da 
Capítal Federal, implica n'ecessariamente no equívoco, 
porque, quer me parecer, deixaria à mostra a contra
dição daqueles que 8ostariam que essa medida fosse am
pliada para todo o Brasil. De modo que não posso com
preender como o Senador Nelson Carneiro e o _Senador 
Jutahy Magalhães queiram excluir e dar um ponto de 
partida para a tese que defendem, excluindo e desde lo
go, impossibilitando a que atendamos a reivindicação fu-: 
tura, pelo menos, a discussão a posteriori. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, não esta
mos contra! Não! 

O Sr. Jaison Barreto- Mas o mais grave é se aduzir 
- e ai eu me refiro ao processo legislativo - o maior 
equívoco e um desserviço que se presta a este Pafs, que 
queremos democrá:tico, é que com uma emenda que não 
tem nada a ver com a essência da matéria, se cometa um 
crime contra as minorias religiosas deste País ·que mefê~ 
cem ser respeitadas pelo Senado da República. De modo 
que, por um artificio~ que corripreendemos como um me
canismo de pressão, esta Casa acabaria incidindo rio erro 
de cometer dois erros gravíssimos: impossibilitando a 
Capital de ter um processo mais aberto, mais amplifica
do, fugindo daquilo, que, aí sim, estã no cerne de uma 
discussão que tem que ser levantada neste Pais, o das oli
garquias partidárias, o dos comandos espúrios ae eritida
des partidárias que impossibilitam a renovação dos seus 
quadros e o acesso de lideranças novas. E muito mais do 
que isso, das alianças que estão sendo feitas, neste País, e 
que de aJguma maneira, têm niuito a ver com esses inte
resses que estão aí qUerendo ampliar desmesuradamente 
o número de participantes do processo político. E, final
mente, impossibilitando que minorias legitimas, reco
nhecidas pela lei, se vejam impossibilitadas de cumprir o 
seu dever cívico de participar da política, com ampliação 
que não implica em maiores prejuízos, em maiores riscos 
de descaracterização do pro-cesso eleitoral. De modo 
que, eu faria um apelo aos nobres Senadores no sentido 
de que avançássemos, aprovando este projeto, _porque 
isto viria muito mais ao interesse da Nação, do que o da 
emenda, já que o projeto teve o referendum desta Casa. 
Era o que eu queria dizer. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço a V. Ex~, 
Senador Jaison Barreto, e faço minhas as suas palavras, 
ao solicitar do Presidente o tempo para que eu termine. 

Eu deveria, neste instante, talvez, fazer em nome do 
Distrito Federal, que um dia ainda haverá de ter um SeM 
nadar, nesta Casa, ou melhor, três Senadores para repre
sentarem o Distrito Federal, eu gostaria de fazer um ape
lo aos nobres Senadores, Líder do PFL, Lfder do PDS e 
aos Lideres dos menores Partidos, que dessem a urgência 
para o nosso projeto, mas não o faço. Não o faço pelo 
motivo, talvez- e gostarei de ser franco, neste instante, 
de que, se eu estivesse reprcisiiitando outro partido que 
não o partido majoritário no Brasil, que é o PMDB, tal
vez a minha posição de lutar pelo interesse do meu Parti
do pudesse ser a mesma que tem hoje, com relação ao 
projeto para o Brasil inteiro, o Se~a!l(_)r Carlos Chiarelli, 
o Senador Jamil Haddad, o Senador Octávio Cardoso e 
vários Senadores que lideram partidos menores do que o 
que represento. 

Não irei faZer esse apelo aos _Senadores_~ 9 _!!osso p_~o
jeto continuará tramitando na Casa, e tenho a esperança 
de que anda poderemos aprová-lo. Fica na consciência 
de cada um, na consciência principalmente partidária 
que todo Senador deve ter nesta Casa, se está Certo, se é 
bom para o seu partido, votar ou deixar de votar um 
projeto. 

Há tempos, eu dizia, quando-dísCutíamos aqui a apro
vação ou não de matéria referente à legislação eleitoral, 
que eu estava cuidando, sim, do meu Partido, porque é 
do PMDB que sou Líder nesta Casa, e que os demais 
líderes cuidassem dos interesses dos seus partidos. 

Por isto, não posso, em sã consciência, solicitar que os 
líderes dos partidos menores que porventura p·ossam ser 
prejudicados com essa lei, fiquem ao meu lado, fiquem 
ao lado do PMDB. Mas eu, como Líder do PMDB, ha
verei de tut_ar sempre para que o meu Partido tenha a sua 
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vez~ para que_ seja aprovado, nesta Casa, o que for me
lhor para ,o f!leU Partido. Esta a minha obrigação, e não 
me curvarei perante qualquer coisa que for contra ela. 
Mui~o_ obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- Conce~o a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, que falará 
como Líder do PDS. 

O SR. OCT Á V lO CARDOSO- (PDS- RS. Como 
Líder, pronUncia o seguinte disCui-so.)- Sr. Presidente, 
Srs~ Senadores; 

Estamos em face de matéria bastante delicada. Ela diz 
respeito ao interesse bastante peculiar de cada p~rti~o. 
Sem embargo das filigranas, dos confetes que aqut Se JO
garam, de_yen_:J.os dizer que ca~a -~~~~_id~ vota _segundo o 
seu l!ífiresSe. -Não fosse assim, a Aliança Democrática 
ilão teria os se_U_s problemas. Por exemplo, no Rio Gran
de do Sul, o nobre Senador Carlos ChiareUi não estâ 
apoiando o Senador Pedro S~J?On, seu companheiro de 
Aliarlca DemoCrática; pelo contrário, concorre eJ?. faixa 
própría. 

Conheçemos os problemas de São Paulo, por exem
plo, em que o Partido da Frente Liberal apóia o candida
to do meu Partido, Paulo Maluf, apesar d_a contrarieda· 
de que isto causa ao Palácio do Planalto. Não me ocor
rem a$ circunstâncias de todos os ESfadOs. Vejo, por 
exemplo, o meu eminente amigo, Senador Alberto Silva, 
onde no seu Estado, S. Ex~ sendo do PMDB, é apoiado 
pelo meu Partido - o Partido Democrático Social. 

Quando chega a hora da eleição os partidos escolhem 
os·seus caminhos, as circunstâncias regionais ditam as 
coligações, e eu só havia pedido a palavra porque o 
nobre SeriadOr-Aifredo Campos disse que o PMDB vota
va a favor do projeto. Por sorte, o nobre Senador Nelson 
Carneiro pediu o aparte e retificou essa colocação. O 
PMDB não tem posição uniforme neste projeto, como 
não o tem o PFL, porque o nobre Senador Benedito Fer
reira, não acompanha a posição da liderança. Então, não 
existe unanimidade no PMDB- e já citei as discrepân
cias de Nelson Carneiro e de Jutahy Magalhães- como 
também não existe no PFL, onde discorda o nobre Sena
dor Benedito Ferreira. 

O que eu queria dizer é que o meu Partido acompanha 
o pensamento de onze pequenos partidos que não dese
jam a aprovaçã-o dessa emenda. Agora, se vamos partir 
para a tese do nobre_Senador Jaison Barreto, que é de 
dar oportunidade a todos, de propiciar a renovação polf
tica, com o surgimento de novos valores, eu perguntaria; 
Por que o PMDB não concorda? Por que o PFL não 
concorda que os pequenos partidos tenham o mesmo 
tempo de televisiio? Por que o Fernando Gabeira desfi
lou nesta Casa com uma mordaça para protestar? f: que 
os pequenos partidos não têm o mesmo tempo na televi
são. E censuro os grandes partidos? Não, porque não 
vejo razão pela qual o PMDB, que tem não sei quantos 
Deputados- socorra-me quem souber- talvez 200 De
putados Federais, ou mais, deva ceder o seu tempo a um 
partido que não tem um representante federal, um esta
dual e sequer um vereador. 

Sr. Presidente, a justiça consiste em que haja trata
mento desigual àqueles que se desigualam. O meu Parti· 
do também não concorda em dividir o tempo igualmente 
com todos. Por quê? Porque tem uma boa representação 
estadual, uma boa representação federal, um grande nú
mero de prefeitos e de vereadores, é um Partido que tem 
representação e, portanto, o direito çie se apresentar na 
televisão diferente daqueles que não tenham os mesmos 
números de representantes. 

t: muito interessante alguém dizer: eu faço um apelo 
ao PDS para que conco.rde. Eu também faço um apelo 
ao PMDB: abra a mão do espaço de televisão, reparta o 
seu espaço com os pequenos partidos. b que ninguém faz 
isso. (Pulmas.) Nós temos que ser sinceros, honestos, 
leais - não acuso ninguém - mas é o nosso procedi
mento, t~mos que defender os interesses do nosso Parti
do. Eu não voto contra os interesses_do meu Partido e o 
PDS,--dO DiStiitõ -f'ederal, ·acompanha os pequenos par
tidos, contra a emenda e ê contra o projeto. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmã.s.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto, que falará 
como Líder do PDT. 
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O .SR. JAISON BARRETO (PDT - SC. Como 
Uder_, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

SeiilldOr O~tá~iQ' Cardoso,- quer me parecer que V. Ex• 
equivocou-se quanto ii. proposta que coloque(. 

O Sr. Octávio Cardoso- Eu não censurei V. Ex~. ape· 
nas comentei. 

O SR. JAISON BARRETO- Perfeito. A minha tese 
é correta, a de mudança de prática partidária neste País c 
a possíbílidadt:: de surgimento de novas lideranças, a par
tir do momento ou do entendimento de que nós vamos 
ter uma Constituinte, e que a realidade partidária não é 
verdadeira. Acabamos de sair de um período autoritário, 
onde esses partidos, todos sem exceção, eles são frutos, 
de alguma maneira, dos acontecimentos que envolveram 
a sociedade brasileira. A tese correta, no meu entender, ê 
a de que começássem~s dando oportunidade de tempo 
hábil - e ai concordo com V. Ex•, eu sou do PDT tam
bém-- um tempo mínimo para que aqueles partidos com 
um mínimo de tessitura pudessem ter acesso aos meios 
de comunicação para defender as suas idéias. 

Agora, no caso especifico, a colocação que eu fiz era 
de protesto contra o processo legislativo que, através da 
possibilidade da negativa de aprovação de uma emenda 
que nada tem a ver com a essência da matéria em si, aca~ 
be por não possibilitar a execução de uma medida que jâ 
foi aprovada pelo Senado e pela Câmara- quer me pa
recer que está bem claro isso- em função do contexto e 
das características das eleições que _vão ser realizadas 
aqui no Distrito Federal. E mostrando, também, a apa
renle contradição, no meu entender, daqueles que defen
dem a extensão do processo para todo o Brasil, co
meçando por inviabilizá-Ia, definitivamente, se nós tranR 
ca!mos este projeto aqui. 

Foram estas as minhas colocações, embora eu possa 
adiantar que defendo essa possibilidade aqui no Distrito 
Federal, mas sou contrârio à extensão para o resto do 
País, em função daquilo a que me referi há pouco. Como 
sabem, é um quadro bem mais complexo em função das 
oligarquias partidárias que, elas sim, inviabilizaram o 
acesso das lideranças, que tanto defende o Senador Nel
son Carneiro. E o outro aspecto, profundamente negati~ 
vo, o das alianças às quais V.Ex~ se referiu, que estão 
ainda provocando o descrédito e a falta de confiabilida
de da socíedade brasileira nos partidos políticos. É outro 
assunto, outra máteria que não deveria estar sendo le
vantada para não tumultuar. 

O que eu acho, o que eu defendo, em primeiro lugar é 
que a emenda deveria ser aprovada em respeito às mino
rias religiosas, como bem defendeu o Senador Carlos 
Chiarelli, e que vão acabar sendo marginalizadas nesse 
pleito eleitoral, em função de um acidente até de tempo, 
de data, cai num sábado. Essas minorias religiosas, que 
não são tão minorias, pois alcançam quase 1 milhão de 
eleitores, acabarão não podendo se expressar devido a 
essa dificuldade. Seria desejável que pudessemos aprovar 
aqui, para que o Distrito Federal tenha acesso a um 
maior número de candidatos para fazer a sua opção. E 
que, depois, se discuta em separado o projeto do Sena
dor Nelson Carneiro, quando, de uma forma mais pro
funda, possamos discutir da conveniência ou não de es
tender esse beneficio, esse aparente privilégio que o Dis
trito Federal vai ter, para os outros Estados da Fede
ração. 

O SR. Carlos Cltiarelli - Permite V. Ex~ um aparte? 

o SR:· i4.Is0N-sARRiiTo - Com muita hOnra, 
nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Senador Jaison Barreto, na 
verdade, o que me parece e que está havendo uma confu
são entre habeas corpus e corpus christi aqui, porque nós 
estamos discutindo, debatendo e tendo de votar uma 
emenda que estabelece características especiais, em ter
mos de horário de votação, para determinados fiéis que 
têm deveres com a sua religião, que os impossibilitam de 
exercitar o direito do voto em 15 de novembro. Essa ê a 
questão, esse é o tema, essa ê a discussão. Ouvi aqui 
discutir-se de tudo, sobretudo com relação aos apartean
tes, menos deJiberar, menos trazer considerações, menos 
argumentar a favor ou contra a matéria que está em pau
ta. O que é realmente surpreendente é essa espécie de es-
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tratégi3. de tentar diversificar. distrair, ou ir pelo acosta
mento, para não enfrentar a questão fundamental. O que 
eu gostaria de saber é se aqueles que vão votar, e alguns 
que estão se manifestando, são contra ou a favor da 
emenda, porque é isto que importa- neSta 110-fã, é sobre 
isto que nós temoS que discutir e é com relação a isto que 
nós vamos votar. Não adiante querer ladear a situação. 
Este é o tema, esta ê a questão! O resto é filigrana, ores
to é moldura, o resto é acessório, o resto é matéria venci
da, debatida, aprovada e, mais, duplicadamente aprova
da. Agora, trazer à colocação para o debate hoje; a· teri
tativa da retirada de um projeto que foi voúido e aprova
do no Senado há mais de. ,SQ dias, que foi votado e apro
vado na Câmara, e que agOrá chega: aqUi por força de 
uma emenda; tentar dessa maneira rdírar esse projeto, 
para colocar_ no seu lugar o projeto que trata de outra 
matéria, que ingressou na pauta~ cóm o devido respei
to ao meu ilustre e dinâmico Líder do PMDB, senador 
Alfredo Campos - agora em agosto ao apagar das lu
zes, pam não dizer-quando jâ terminara o prazo das-con~ 
venções, tratatido fundamentalmente dos i_ntere.sses mo
nopartidáríos - e ele próprio Cónfessoü corri a -franque
za que lhe é peculiar da qual faço registro em homena
gsturu -. pois r: um projeto eminentemente 
monopartidário, a tal ponto que ao defendê-lo, houve 
Senadores que se esqueceram do tratamento regimental e 
protocolar para tratar os demais de companheiros, tal o 
envolvimen-to partidário que a matéria traz e tal a preo
cupação corporativa, associativa e partidarTa do tema. 
Ora, isto realmente é tentar alterar a regra cio jogo, é -ten
tar mudar o enfoque. Não vamos fazer da-vítima, réu. 
Não venhamos com essas apelações, no sentido de apelar 
e não no sentido deturpado du palavra, de querer que se 
retire um projeto que foi conqulstãdo;cOilStr_ufdo, apro
vado e absolutamente solidificado por todos os Partidos 
em duas Casas do Congresso, e que agora ganhou um 
adenda com relação ao respeito às minorias~- à liberdade 
reli&iosa. Há um fundamento básico da democracia e do 
sentimento dos direitos individuais para, tirando este 
projeto cjue ff:m -to-aos esseS rl1éi"it0s, colocar no seu lugar 
uma proposta que tem uma característica qúe·- volto a 
dizer, com o devido respeito e entendimento que se trata 
de uma postulação partidária - é monocolor; fOi ãria
crôn_ico e é eminentemente casuística par·a resolver uma 
situação decorrente de problemas intestíõoS de uma es
trutura partidária. Compreendo, mas não aceito e per
maneço nesta cobrança, ilustre __ Líder do PDT, de que vo
temos a matéria em paut:l, desde que venhamos a discu
tir o tema que nos é submetido e que venhamos a assu
mir uma posição. Vamos realmente dar guarida às pre
tensões legítimas, correl<.~.s,-adequadas; cOnStitucionais e, 
sobretudo, solidárias, de minorias que têm o direito de 
exercitar o direito de voto, ou vamos negar, trazendo ar
gumentos impertinentes, inoportunos e inadequados. É 
isto que se tem que dCliberar nesta hora, e é sobre isso 
que eu chamo a atenção, porque ·com relação ao ante
projeto, há tem pó- para deliberar. Sobre_tudo, preocupa
me o fato de que, se adotarmos o anteprojeto, com ores
peito que Tne-ri::Ce o seu proponehte~ que o Tez em nome 
do interesse partidúrio, pois ele mesmo fez questãO de di
zer que é o seu fundame_nto básicij_ çl~ __ ativtaade- e eu 
acho que isso é destacável e registfável, nós vamos 
reabrir os prazos· de todas as convenções naciOilaís; ·va
mos colocar em pauta e em cheque, todas as definições 
para todas as candidaturas de todos os partidos em to
dos os Estados e Territórios, porque o próprio projeto 
prevê ísSo, i Vamos retardar o il:ício de uma campanha 
que já está atrãSada, quando todos nós dissemos, tantas 
vezes, que este ano a campanha inc!usiveQeveria ser 
~ais larga, porque além da eleição normal que teremos, 
amda temos a questão da Constituinte. Se o projeto for 
aprovado com os méritos que ele possa te_r, com a So
lução que ele traga à vida interna desse_ ou daquele parti
do, ele tem a inconveniência clara de fazer com que a 
campanha eleitoral, se fosse aprovada, viesse a começar 
talvez em setembro. E aí nós vamos ter, qüem-s-ãbe, 50 
dias p:m.l discutir u Constituinte, que va]e para uma ge~ 
ração de 50 anos. Era só! (Palmas.) 

O SR. JAISON BARRETO- Tem raZão! V. Ex~ es
clareceu bem à Casa. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' me permite um apar
te? 
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O SR. JAISON BARRETO- Eu só queria referen~ 
duro que afirmou o Senador Carlos Chi::~r~ll\. O qwe n~o 
pode ocorrer- e eu me referi uo problema da distorção 
do processo legislativo- é que se cometa duas injustiça: 
em _primeiro lugar, quanto a essas minorias religiosas 
que_ vão deixar de participar do processo eleitoral e que 
acabam inviabilizando a possibilidade do Distrito Fede
ral, pelus suas características, de ter um-process-o eleito~ 
ral mais aberto, mais amplo e mais democrático. 

Ouço o aparte do nobre Senador Nels.on Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Se V. Ex• me permite, é ape
nas para esclarecer que, primeiro, nós não Somos contra 
as minorias religiosas. 

O SR. JAISON BARRETO - Mas é o que está em 
discussão, nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- Mas vou concluir. Hoje, nes
ta sessão, pudemos apresentar um p:-ojeto em favor das 
minorias religiosas, que será aprovado em regime de ur
gência urgentíssima, daqui a pouco, pelo Senado. Como 
esse projeto só vai produzir efeitos no dia 15 de no
vembro, teremos, ainda, outros esforços concentrados 
que serão realizados na Câmara dos Deputados, quando 
se poderá aprovar o mesmo projeto. De modo que há a 
oportunidade. Nós estamos a favor, ao contrário do Se
nador Carlos Chiarelli, que acaba de sorrir porque está 
contra. Veja V. Ex~ que eu fulo aqui não só nos proscri
tos do PMDB do Rio de Janeiro. Embora V. Ex' s_eja do 
PDT, neste momento eu f_alo também em nome dos pros
critos do PDT do Rio de Janeiro, qu_e são mais de 50 e 
estl'io impedidos de comparecer às urnas, porque a Fren~ 
te Liberal nUa quer dar o seu voto fuvorável. Se a Frente 
Liberill ussumisse 4gor4 o compromisso e o honrasse na 
Câmara e no Senado, não haveria dificuldade. Ma.s o Se
na.dor Carlos Chiurelli está pensando em seu Pa.rtido, e 
não no Partido de V. Ex', e nilo no meu Partido, e não na 
geração de moços. Mas se S, Ex' pensasse nisso tudo, 
certumente teria assinado ao menos a !Jrgência e se com
prometido a votar no projeto. Mas S. Exf não quer, por
que prejudica o seu Partido, c V. Ex• está _l!Í lutan~o, pre
judicando o seu partido no Rio de Janeiro. (Palmas.) 

O SR. JAISON BARRETO- Sr. Presidente e nobres 
Senadores, no meu entender, até porque mais racional, 
jú que a emenda que está em discussão é a que garante a 
unanimidade quanto a sua aprovação, é que-se aprove 
esta medida que é de elementar justiça c rt:Speito às mi
norias rclioiosas c, através de outro projeto, que se discu
ta a possibilidade de se estender a providência de am
pliuçtio do número de quadro::; concorrentes bs eleições 
para o resto d0 Pais. 

O Sr. ,\Ifredo Campos- Permite 'l._Ex~ um aparte"! 

O SR. JAISON BARRETO- Pois não, ouço V. Ex' 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Jaison Bar
reto, por já haver encaminhado a votação, eu não pode
ria falar outra vez e, por isso, aproveito este aparte para 
deixar claro, deixar insofismâvt::l, deixar inconfundível 
que não abandono definitivamente_o projeto que tem a 
paternidade do Senador Nelson CarodJ9 e minha. Não! 
Nós precisamos tentar, de todas as maneiras, a apro
vação deste projeto, que vai fazer a justiça em· todo o 
Território Nacional. Mas o que penso e o que defendo 
aqui é que um projeto nada tem a ver com o outro, Pode
remos iniciar a justiça, poderemos iniciar aquilo que os 
maiores Partidos querem, pelo Distrito Federal para de
pois estendermos essa regalia a todo o Território Nacio
nal. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a V. Ex' que 
concordo completamente com o que V. Ex' acaba de di~ 
zer: Nós não poderemos definitivamente aqui pegar 
como um cavalo de batalha uma emenda preparada na 
Câmara dos Deputados e que vem inviabilizar um proje
to de tamanha dírnensão política. Esta emenda está atra
vancando um projeto que já era para ser lei. Aprovado 
-no Senado e posteriormente aprovada na Câmara, volta 
ele, simplesmente por causa da emenda jâ aqui aludida. 
Quero me congratular com V. Ex' pela defesa intransi
gente que V. Ex• também faz deste Projeto e dizer, para 
que fique bem claro para a Nação inteira, que, ao apro
varmos o projeto que auxilia, que vai dinamizar os gran
des partidOs do Distrito Federal, nós não estaremos defi
nitivamente inviabilizando aquele o_utro, também de 
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nossa autoria que irã abrir a estrada da democracia, da 
participação democrática em todo_o País. Até chego a di
zer que _um será o preceptor do outro, nós teremos muito 
mais. cofldições de aprovar o segundo projeto de nossa 
autoria se aprovarmos o primeiro, do que se não apro
varmos nenhum nesta noite. 

O SR. JAISON BARRETO- Para finalizar, Sr. Pre
sidente, feforço a tese de que devamos aprovar a emenda 
em discussão, fazendo um alerta para que se aperfeiçoe o 
processo legislativo e que não se aceite emendas comes
sas características que, por mais respeitáveis, e que, pelo 
mêrito mereçam a aprovação unânime de todos, não sir~ 
vam de biombo para dificultar a aprovação de matérias 
que já foram objeto de averigUação e de aprovação desta 
Casa o que, ao que me parece, iria ocorrer se, lamenta
velmente, nós não viéssemos a aprová-la hoje por falta 
de número. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encerrada a 
discussão, passa-se à votação da emenda em turno único. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Benedito Ferreira - Requeiro verifiCação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proce
der à verificação solicitada pelo nobre Se_nador Benedito 
Ferreira. 

Solicito aos Srs, Senadores que ocupem os seus luga
res. 

O Sr. Nelson Carneiro- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra pela ordem ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Sr. 
Presidente, o Senador Nelson Carneiro pede verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A verificação 
jâ foi solicitada pelo nobre Senador Benedito Ferreira e 
ratificada por V. Ex• 

Peço aos nobres Senadores que ocupem seus lugares. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Como vota o 
Lide r do PM D B? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o 
Uder do PFL? 

O SR. CARLOS CH!ARELLI - Sim. 

O Sr. Presidente (Passos Pôrto)- Como vota o Líder 
do PDS? (Pausa-} 

S. Ex• não está presente. 
Como vota o Uder do PDT'? 

O SR. JA!SON BARRETO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como v_ota o 
Uder __ do_ PL? (Pausa.) 

Como vota o Líder do PSB? (Pausa.) 
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Como vo_ta o Sr. Uder do PDC? (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

f Procede~se à vocação) 

VOTAM '"SIM" OS SRS. SZNADORES: 
Affonso Camargo 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alfredo Campos 
Carlos Chiarelli 
Enéas Faria 
Eunice Michites 
Gastão Müller 
Humberto Lucena 
lvan Bonato 
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Jaison Barreto 
João Calmon 
Jorge Kalume 
José Ignácio 
José Lins 
José Urbano 
Marcelo Miranda 
Nelson Carneiro 
N ivaldo Machado 
Passos Põrto 
Severo GomeS 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Amir Gaudêncio 
Benedito Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai ser feita 3 
apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM, 21 Srs. Senadores e NÃO, 2. 
Não houve abstenções. 
Total de votos 23. 
Não há quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 

fazendo soar as campainhas para a chamada dos Srs. Se
nadores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 23 horas e 5 minutos, a sessao é rea
berta às 23 horas e 20minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está reaberta 
a sessão. 

Solicito aos,Srs. Senadores que ocupem seus lugares 
para votar. 

Os Srs. Senadores jã podem Votar. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

( Procede»se à vOtação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Carmargo 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Carlos ChiareUí 
Enéas Faria 
Eunice Michiles 
Gastão Müller 
Humberto Lucena 
Ivan Sonata 
Jaíson Barreto 
Jollo Calmon 
Jorge Kalume 
José lgnácio 
José Lins 
José Urbano 
Marcelo Miranda 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Passos Pôrto 
Severo Gomes 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES' 

Amir Gaudêncio 
Benedito Ferreira 

ABST/ÕM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai ser feita a 
apuração. (Pausa.) 
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Votaram SIM, 20 Senadores e NÃO, 2. 
Houve uma abstenção. 
Total 23 Srs. Senadores. 
N à o há quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nos termos 
do art. 188. item III do Regimento Interno, a matéria fi» 
c<rrá-p-<rm lf0rdem do Dia da sessão ordinãria seguinte, 
em regime de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinãria a realizar-se amanhã, às 
J O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 83, de 1983, de autoria do Senador Raimundo 
Parente, que estende às pessoas jurídicas sem fins lucrati» 
vos, o disposto no artigo 31', da Lei n~' 6.321, de 14 de 
abril de 1976, tendo 

PARECERES, sob n"'s 60 a 62, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; 

- de Legislação Social, favorãvel; e 
-de Finanças, pela prejudicialidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

( Le~·anra-Je a sessão às 23 horas e 22 minutos.) 



DIÁRIO 
ANO XLI - N• 88 

1- ATA DA 177• SESSÃO, EM 14 DE AGOS.. 
TO DE 1986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Discursos do Expediente 

SENADOR LUIZ VIANA- Homenagem de pe~ 
sar pelo falecimento de Maria Escolástica da Con
ceição,, .. Mãe Menininha do Gantois", Declarações 
do sr·. Josaphat Marinho, veiculadas em órgão da 
Imprensa baiana, referentes ao lançamento de bónus 
partidários para a campanh;t do candidato Waldyr 
Pires. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Registro de 
telegrama recebido do Presidente do Diretóri6 N3.
cional do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães. 

SENADOR CARLOS CHIARELL!, como Líder 
-Considerações ao discurso proferido pelo Sr. Luiz 
Viana na presente sessão. Falecimento do Sr. Perachi 
BarcelOs, ex~Governador do Estado do Rio Giande 
do Sul. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO, como 
Líder- Homenagem ao Sr. Perachi Barcelos, faleci
do nesta data. 

1.2.2 - Requerimentos 

- N~>319/86, de urgência para o Projeto de Reso
lução n~' 120, de 1986, que altera a Resolução nl' 
358/83. 

- N~> 320/86, de urgência para o Ofício SJ9, de 
1986, do Sr. Governador do Estado do Rio de Janei
ro, solicitando autorização do Senado para que aque
le Estado possa contratar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 29,800,000.00, destinado ao 
refinanciamento da dívida externa estaduaL 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n~> 83/83, que estende às 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o disposto no 
artigo 3~>, da Lei n~> 6.321, de 14 de abril de 1976. 
Aprovado em 11' turno. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do l)ifl 

-Projeto de Resolução n9 120/86, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n~' 319/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. Â Comissão de Redaçào. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
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CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 15 DÉ AGOSTO DE 198~ 

SENADO FEDERAL 

-SUMÁRIO 

- Redação final do Projeto de Resolução nl' 
120/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

-Ofício nl' S/9/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento nl' 320/86, lido no Expe
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n\1' 130/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~> 
130/86, em regime de urgência. Apl-ovada. Ã prõrllul
gação. 

1.3.2 --Comunicacão da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às II horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa, 

IA- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 178• SESSÃO, EM 14 DE AGOS
TO DE 1986 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2-2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da: Re
pública 

- N~> 303/86 (n"' 429/86, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte 
projeto de lei: 

-Projeto de Lei do Senado nl' 187 /86-DF, Qui 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação de crédito no valor de 418.526 OTN. 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n"'s 297 a 301 f86 
(n~'s 430 a 433/86 e 435/86, na origem), pelas quais o 
Senhor Presidente da República solicita autorização 
para que o_ Governo do Estado da Paraíba e o Gover
nador do Distrito Federal e as Prefeituras Municipais 
de Murici-AL, Oeiras-PI e Nortelândia-MT possam 
contratar operações de crédito, para os fins que espe
cificam. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N932lf86, de urgência para o Projeto de Lei do 
Senado n"' 1/86-DF, que altera dispositivo da Lei nl' 
6.333, de 18 de maio de 1976, que dispõe sobre a Or-

ganização Básica do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

- N"' 322/86, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 54/84 (n"' 7.634/86, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os órgãos de administração do Mi
nistério Público do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. 

2.2.4 -_Discuiso do Expediente 

SENADOR JOSE LINS- Presença na Casa de 
delegação do Parlamento alemão. Conseqüências da 
praga do bicudo na plantação algodoeira nordestina. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 212/85 (n"' 
4.452/77, na Casa de orígem), que revoga a Lei n~' 
6.905, de li de maio de 1981, os Decretos-lei n"'s 594, 
de27 de maio de 1969,1.617, de 3 de março de 1968, 
e 1.924, de 20 de jitneiro de 1982, art. 48 da Lei o\' 
6.251, de 8 de outubro de 1975, art. 3~' do Decreto-lei 
n9 1.923, de 20 de janeiro de 1982, dá nova redação 
ao inciso I e§ I~> do art. 2~'da Lei n~' 6.168, de9 de de
zembro de 1974, e fixa normas de instituição e fun
cionamento da Loteria Esportiva Federal. Aprovado, 
tendo usado da patavra o Sr. Nelson Carneiro. A 
sanção. 

2 . .3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei do Senado n9 1/86, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n"' 321/86, 
lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substi
tutivo, após pareceres das comíssões competentes. À 
Comissão de RCdaçào. 

- Redação do vencido para o turno suplementar 
do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9lf86-
DF, em regime de urgência. Aprovada. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 54/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 322/86, 
lido no Expediente, Aprol'ado, com emendas, após 
pélreceres das comissões competentes. Ã Comissão de 
Redaçào. 

- Redaçào final das emendas do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n~' 54/86, em regime de urgên
cia. Aprol·ada. Ã Câmara dos Deputados. 

2.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JA/SON BARRETO- Importância 
da aqüicultura na economia. 

SENADOR JCTAH Y MAGALHÀES- Necessi
dade da reformuiação da política agrfcola brasileira. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS~ 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOSE LUCENA DANTAS 

Diretor ExecUtivo 

JOÀO DE MORAIS SILVA 

Diretor AdministratiVo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

01retor Adíunto 

2.l.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 179• SESSÃO, EM 14 DE AGOS-
TO DE 1986 

3.1- ABERTURA 

3.2 - EXPEDIENTE 

3.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~' 188/86, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, qUe-regUlamenta o 
exercício da Profissão de Controlador de Tráfego 
Aéreo, disciplina sua habilitação co_mo controlador 
dessa função, regulamenta o regime de trabalho e dá 
outras providências. 

3.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício nl' S/t6/86_(n~' 939/86, 
na origem), do Sr. Governador do Estado do Espírito 
Santo, solicitando, autorizaçãO do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa reatizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 21,500,000.00, 
para os fins. que especifica. 

3.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Conside
rações sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 135/86 
constante do primeiro item- da Ordem do Dia da pre
sente sessão, que fix:a o número de candidatos que os 
partidos políticos poderão registrar nas primeiras 
eleições para a representação à Câmara dos Deputa
dos pelo Distrito FederaL 

SENADOR JORGE KALUME- Comentãrios 
sobre o Plano de Metas para a Agricultura a ser 
anunciado hoje pelo Senhor Presidente_da_ República. 
Decisão da Diretorfa- do Banco da Amazônia quere
duziu as funções comissionadas naquela instituição 
de crédito. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Posição de 
S. Ex~ em relação a emenda da Câmara dos Depu
tados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135/86. que de
termina a instalação de seção ou seções eleitorais es
peciais, com encerramento da votação a__t_é as vinte 
horas. 

3.3-0RDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado nl' 135/86, que- fixa O número de . 
candidatos que os partidos políticos poderão regís-
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trar nas primeiras eleições para representação à Câ~ 
mara dos Deputados pelo DistritO FederaL (Em regi
me de urgência). Votação adiada por falta de quorum, 
após usarem da palavra os Srs. Nivaldo Machado e 
Jamil Haddad. 

- Projeto de Resolução n"' 62/86, que auto_riza a 
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a con
tratar operação de crédito no valor de CzS 331 .865,03 
(trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sesseriú e 
cinco cruzados e três centavos). Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 63/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araranguá (SC) a contratar 
empréstimo no valor de Czl, 452.749,57 (quatrocen
tos e cinqüenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
nove cruzados e dnqüenta centavos). Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 67/86, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus(RN), a contratar 
operação de crédito no valor d_e CzJ 452,749,57 (qua
trocentos e cínqúnta e dois mil, setecentos e quarenta 
e nove cruzados e cinqüenta e sete centavos). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento nl' 266/86, solicitando nos ter
mos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compare
cimento, perante o Plenário do Senado, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a 
fim de prestar escJarecimentos sobre a aplicação, no 
campo social, dos recursos constantes do denomina
do Plano de Metas, instituído pelo Decreto-lei nl' 
2.288, de 23 de julho de 1986. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 149/85, que aprova o 
Plano de Classificação de Cargos e Empregos e dis
põe sobre o Quadro de Pessoal do Senado FederaL 
Discussão encerrada, voltando às comissões compe
tentes em virtude de recebimento de subemendas de 
Plenário. 

-Projeto de Re_solução n9 150/85, que aprova o 
Regulamento de Pessoal do Senado Federal_ e dá ou
tras. providências. Discussão sobrestada, em virtude 
da inexistência de quorum, para votação do Requeri
mento n~' 323/86, de adiamento da discussão da ma
téria para o dia 27 de agosto próximo. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 258/85, que dispõe 
sobre prazo para restituição do Imposto de Renda re
tido na fonte. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

3.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JOÃO CALMON- Falecimento do 
Sr. Aucelio Sampaio, Prefeito da cidade de Vila Ve
lha- ES. 

SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA- "Dia Na
cional de combate ao Fumo", a ser comemorado no 
dia 29 de agosto de cada ano. 

SENADORA EUNICE MICH!LES- Artigo do 
jornalista José Matias Pereira, publicado no jornal O 
Liberal, sobre as reservas de gãs natural na região do 
rio Juruá, no Município de Curauari - AM. 

SENADOR ENgAS FARIA -Defesa da manu
tenção da EMBRAPA, na futura reforma adminis
trativa. 

3.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa-

3.4- ENCERRAMENTO 

4. ATA DA 180• SESS;tO, EM 14 DE AGOS-
TO DE 1986 

4.1 ABERTURA 

4.2 EXPEDIENTE 
4.2.1 - Requerimentos 
N~' 324/86, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n~' 87/83, (n"' 1.372(8, de t979, na Câmara 
dos Deputados), que di~ põe sobre a regulamentação 
das profissões de Oficial Cabeleleiro, Manicure, Ma
quilador, Esteticista Facial, Depilador e Pedicure, e 
dá outras providências. 

- N"' 325/86, de urgêncía para o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 5/86 (n9 6.576/85, na origem), que aplica 
ao Procurador~Geral da República e ao COnsultor
Geral da República as disposições da Lei n'>' 7.374, de 
30 de Setembro de 1985. 

4.2.2- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se 

amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com Orde-m do 
Dia que designa. 

4.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado nl' 9 tj83, que dispõe 

sobre representação contra lei ou ato normativo in
constitucional dirigida ao Procurador-Getal da Re
pública. Aprovado em 19 turno. 

4.3.1 - Matêrias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Projeto de Lei da Câmara n'? 87/83, em regime 

de urgência nos termos do Requerimento n9 324/86, 
lido no Expediente. Aprovado o projeto, sendo rejei-
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tu da :.u:menda a ele oferecida, após pareceres das co
missões competentes. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 5/86, em regime de 
urgência nos -termas do R_~q~e:~!!l_en_tg __ nl' ~25/86, 
lido no Expediente. Aprovado, upós pareceres-das co
missões competentes. À sanção. 

4.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JOÃO CALMON- Gestão do Mi
nistro Jorge Bornhausen à frente do Ministério da 
Educação. 

SENADOR NELSOFI CARNEIRO- Susestões 
feitas ao Governo pelo Conselho Regional de Odon
tologi<.t de São Puulo. 

4.3.3- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às I 7 horas e 40 minutos, com Ordem do Ofa 
que designa. -

4.4- ENCERRAMENTO 

5- ATA DA 181' SESSÃO, EM 14 DE AGOs
TO DE 1986 

5.1-ABERTURA 

5.2- EXPEDIENTE 

5.2.1- Requerimentos 
- N9 326/86, de urgência para a Mensagem n'~' 

226/86, que pii:>"põe Que seja autorizado o Governo 
do Estudo da Paraíba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 89.072,20 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Socíal- FAS, destinada ao reapardiúiffiento 
da Polícia Militar, mediante a aquisição de veículos e 
equipamentos de comunicação. 

- N\> 327/86, de urgência para- a Mensagem n'~' 
279/86, pela qual o Senhor Presidente da República, 
submete à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizado o govetno do Estado do 
Amazonas a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 104.934,17 OTN. 

5.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n~' 98/85, que denomína 

Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena o 
Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Es
tado do Acre. Aprovado em ]I' turno. 

53.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n'i' 226/86, em regime de urgência 

nos termos do Requerimento n'i' 326/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução no;o 131/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação fín"al do Projeto de Resolução n9 
131/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

- Mensagem n' 279/86, em regime de urgência 
nos termos d_o Requerimento n' 327/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos-do Projeto de Reso
lução n~' 132/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissilo de Redaçào. 

-Redução final do Projeto de Resolução n9 

132/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

5.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR ALEXANDRE COSTA - Solicitan
do à Mesa a retirada da Submenda n9 10 ao Projeto 
de Resolução n' 149/85. 

SENADOR ENEAS F'ARIA - COn-sideraÇÕês 
sobre o pronunciamento do seu antecessor na trihu
na. 

5.3.3- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às I 8 horas, com Oráem do Dia que designa. 

5.4- ENCERRAMENTO 

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6-ATA DA 182• SESSÃO, EM I4 DE AGOs-
TO DE I986 

6.1- ABERTURA 
6.2- EXPEDIENTE 
62.1 - Requerimentos 
- N9 328/86, de urgência para a Mensagem n~' 

268/86, pela qual o Senhor Presidente da República, 
submete à aprovação do Senado proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado de Pernambu
co a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 121.090,29 OTN. 

- N~' 329/86, de urgência para a Mensagem n9 
27'6/8.6, pela qual o Senhor Presidente da República, 
submete à aprovação do Senado proposta para que 
seja amortizado o Governo do Estado do Pará a con
tratar operação de crédito n? valor correspondente, 
em cruzados, a 363.865,70 OTN. 

6.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n9 230/85, que dispõe 

sobre o cálculo do Imposto de Renda na fonte dos 
servidores públicos civis, federais, estaduais e munici
pais. Aprovado em }9 turno. 

6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n9 268/86, em regime de urgência 

nos termos do Requerimento n9 328/86. lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n9 133/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Reda4;ào. 

- Redação final do Proj_eto de Resolução n\'1 
-133/86, em-regime de urgência. Aprovada. Ã prorriul-
gação. 

- Mensagem n9 276/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n9 329/86, lidO nci Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso-
1 ução n9 134/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

~ Redação final do Projeto de Resolução n'i' 
134/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

6.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADORA EUNICE MJCHILES- Problema 
do transporte fluvial no Amazonas. 

6.3.3 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar.se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do dia 
que designa. 

_6.4- ENCERRAMENTO 
7- ATA DA 183• SESSÃO, EM I4 DE AGOS-

TO DE 1986 
7.1 -ABERTURA 
7.2- EXPEDIENTE 

'1.2.1- Requerimentos 
N9 330/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou

tros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n~' 
233/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado Federal, proposta 
para que a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia (GO) possa contratar operação de crédito. 

N' 331/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou
tros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n9 
243/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado Federal, proposta 
para que o Governo do Estado da Paraíba possa rea
lizar operação de crédito. 

7.2.2- Comunicação da Presidência 
Recebimento da documentação necessária à trami

tação do Ofício S-16/86, do Governador do Estado 
do Espírito Santo, solicitando autorização do Senado_ 
Feóefil para que aquele Estado possa realizar op-e
ração de empréstimo externo. 

7.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n"' 226/85, de autoria do 

Sr. Nivaldo Machado, que altera a redação da alínea 
"b" do art. 182 da Lei n9 l.711, de 28-10-52 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Clvis da União). Aprova
do, em 19 turno. 

Sexta-feira 15 2763 

7.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Mensagem n<.> 233/86, em regime de urgência, nos 

termos do Requerimento n9 330/86, lido no Ex.pe~ 
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 135/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redaçào. 

Redução final do Projeto de Resolução n9 135/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

Mensagem n9 243/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n"' 331/86, Hdo no Expe~ 
cliente da presente sessão. Aprovada, nos termos do 
Projeto de Resolução n9 136/86, após pareceres das 
comissões técnicas. À Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 136/86, 
em regime de urgênci<J. Aprovada. Ã promulgação. 

7.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENA DOR A MIR GA UDtNC/0 ~Observações 
e sugestões cqm vistas ao desenvolvimento das micro, 
pequenas e médias empresas. 

7.3.3.....,... Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

7.4- ENCERRAMENTO 

8~ATA DA I84 SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO 
DE 1986 

8.1-ABERTURA 

8.2- EXPEDIENTE 

8.2.1 - Requerimentos 

- N9 332/86, de urgência para o Ofício S/11/86, 
do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso do 
Sul, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de crédito externo no valor de 
US$ 40,650,000.0Q 

- N~' 333/86, de urgência para o Oficio S/13/86, 
do Sr. Prefeito de M_anaus, solicitando at:torização 
para contràtar empréstimo externo no valor de US$ 
5T200,000.00, destinado ao Programa de Refinancia
men~~ da Dívida Externa do Município. 

8.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n'i' 106/82, que acrescen
ta parágrafo único ao_ artigo 9Q da Lei n9 6.708, de 30 
de outubro de 1979, assegurando a integração do avi
so prévio indenizado no tempo de serviço do empre
gado para os fins que especifica. Aprovado em 19 tur
no. 

83.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Ofício n~ S/11/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n"' 332/86, lido no Expedien
te. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n~' 
137/86, após pareceres das comissões competentes, À 
Comissão de Redação. 

.-..... Redação final do Projeto de Resolução n9 
137/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Ofício ni> S/13/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 333/86, lido no Expe-
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n~' 138/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redaçào. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
138/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã pro
mulgação. 

8.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinâria a realizar-se 
hoje, àS I 9 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 
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8.4- ENCERRAMENTO 

9- ATA DA 185• SESSÃO, em 14 de agosto de 
1986 

9.1- ABERTURA 

9.2- EXPEDIENTE 

9.2.1- Requerimentos 

N~' 334/86, de urgência para a Mensagem n'i' 
175/86 (n<? 239/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o 
Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Ca
tarina- DER/SC a contratªr__operacão de crédito 
no valor de Cz$ 23.003.879,90. 

N<? 335/86, de urgência para a Mensagem n"' 
240/86 (n"' 336/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Várzea_ Grande (MT) a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
53.200.000,00. 

9.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n'i' 188/85, que proíbe e 
pune a derrubada de seringueiraS-ifat!VaS~-õbriga-itdo 
o seu replantio, respeitandas as candições ecológicas. 
Aprovado em primeiro turno. 

9.3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Mensagem n9 175/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'i' 334/86, lido no Expe· 
cliente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~' 139/86,- ãpós pareceres das 
comissões competentes. A Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 139/86, 
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

Mensagem n~' 240/86, em regiiue de urgência, nos 
termos do Requerimento n~'· 335/86, lido no Expe-
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~' 140/86, após pareceres das 
comissões competentes. À ComiSsão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 140/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

9.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

9.4- ENCERRAMENTO 

10- ATA DA 186• SESSÃO, EM 14 DE AGOS
TO DE 1986 

!O. l-ABERTURA 

10.2- EXPEDIENTE 

10.2.1- Requerimentos 

N9 336/86; de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 116/86 (N9 7.129/86, na Casa de origem), 
que autoriza o Governo do Distrito Federal a consti
tuir uma fundação com a finalidade de amparar o 
trabalhador preso, e dá outras providências. 

N9 337/86, de urgência, para a Mensagem n'i' 
273j86\n9 405/86, na origein), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberaçãQ do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Nova Lima (MG) ã. col'ltrãtat ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 32.085,02 OTN. 

10.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1985, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que cria o balanço tri
mestral do transporte aêreo. Aprovado em primeiro 
turno, com emendas. Ã Comissão de Redacão. 

10.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Projeto de Lei dã Câmara n~> 116/86, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n'i' 336/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co· 
missões competentes. Â sanção. 

Mensagem n9 273/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 337/86, lido no Expe
diente. Aprovada~ nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' 141/86, após pareceres das comissões técni
cas. À Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 141/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

10.3.2-- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 20 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

10.4- ENCERRAMENTO 

- 11- ATA DA 187• SESSÃO, EM 14 DE AGOS
TO DE 1986 

11.1- ABERTURA 

11.2- EXPEDIENTE 

11.2.1 - Requerimentos 

Nt? 338/86, de urgência, para o Projeto de LeiGa 
Câmara n~> 55/86 (n'i' 907-A, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação_ 
Universidade Federal do Amapá. 

N~> 339/86, de urgência, para Mensagem n9 271/86 
(n'i' 402/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à aprovaçãO do Senado Fede
ral proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Araxá (MO) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
366.540,00 OTN. 

11.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~> 160/84, que acres
centa dispositivos à Lei n~' 6.024, de 13 de março de 
1974, para o fim de determinar a imediata e automá
tica absorção, pelo Judiciário, dos processos de liqui
dação extrajudicial de instituições finãnceiras, socie
dades seguradoras e entidades de previdência priva
da, quando não concluídos no prazo de seis meses. 
Aprovado em primeiro turno. 

1~.3.1- Matérias aprecia_da_~ após a_ Ordem do Dia 

Projeto de Lei da Câmara n~' 55/86, em [egime de 
urgência, nos termos do Requerimento n~' 338/86, 
lido no Expediente da presente s_essão. Aprovado, 
após pareceres das comissões permanentes. À 
sanção. 

Mensagem n'i' 271/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'i' 339/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~' 142/86, após pareceres das 
comissões competentes. Ã Comissão de Redação. 

Redaçà':l final do Projeto de Resolução n~> 142/86, 
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

11.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 20 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

11.4- ENCERRAMENTO 

12- ATA DA 188• SESSÃO, EM 14 DE AGOS-
TO DE 1986 

12.1- ABERTURA 

12.2- EXPEDIENTE 

12.2.1 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~> 189/86, de autoria 
do Sra. Senadora Eunice M ichiles, que dispõe sobre a 
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' liberação dos funcionârios públicos federais eleitos 
dirigentes de associações de classes, sindicatos e asso
ciações de comunidades. 

12.2.2- Requerimentos 

- N~> 340/86, de urgência para o Ofício~ n~' 
S/16/86, do Sr. Governador do Estado do Éspírito 
Santo, solicitando autorização do Senado Federal 
para contratar operação de crédito externo no valor 
deUS$ 21,500,000.00 destinado ao programa de refi
nanciamento de dívida externa. 

- N~> 341/86, de urgência, para a Mensagem n'i' 
49/86 (n~' 27, de 1986, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se-
nado Federal proposta para que o Estado do Rio de 
Janeiro seja autorizado a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 348.500.000. 

12.l- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n'i' 235/84, que substitui 
no texto da Lei n~> 6 .341. de 5 de julho de 1976 e nos 
artigos_onde constar, O tern1o MOViiriento Estudantil 
por Movimento Jovem, dá nova redação ao item II 
do art. 2'i' da mesma lei e revoga o parágrafo único do 
mesmo artigo. Aprovado em 1~> turno. 

12.3.1 :-Matérias apreciadas apôs a Ordem do Dia 

-Ofício ni' S/16/86, em regime de urgência,.-.nos 
termos do Requerimento n9 340/86, lido no Expe
diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'i' 143/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de- Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
143/86, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 
_ -Mensagem n~' 49/86, em regime de urgência, 

nos termos do Requerimento n'i' 341/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~' 144/86, após pareceres das comissões com
petentes, tendo usado da palavra os Srs. Benedito 
Ferreira e Jamil Haddad. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~> 
144/86, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

12.3.2 - Comunicação da Presidência 

--Convocação de stssão extraordinária a realizar
se hoje, às 21 horas com Ordem do Dia que designa. 

12.4- ENCERRAMENTO 

13- ATA DA 189• SESSÃO, EM 14 DE AGOS
TO DE 1986 

13.1- ABERTURA 

13.2- EXPEDIENTE 

13.2.1 - Requerimentos 

N9 342(86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou
tros Srs. Líderes, de urgência, para a Mensagem n9 
171/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovaçàQ do Senado Federal proposta 
para que o Governo do Estado de Sergipe possa con
tratar operação de crédito. 

N9 343/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e ou
tros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem n9 
281 j86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à aprovação do Senado Federal proposta 
para que o Governo do Estado da Paraíba possa con
tratar operação de crédito. 

13.3- ORDEM DO DIA 

·Projeto de Lei do Senado n9 287/83, que dispõe 
sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos a 
latifúndios. Aprovado, em 1~> turno. 

13.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Mensagem n9 171/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~' 342/86, lido no Expe
diente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n'i' 145/86, após pareceres das comissões 
têcnicas. _À Comissão de Redação. 
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Redação final do Projeto de Resolução n~' 145, de 
1986, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

Mensagem n'i' 281/86, em regime de urg!ncia, nos. 
termos do Requerimento n'i' 343{86, lido no Expe
diente da sessão. Aprovada, nos termos do Projeto de 

Resolução nl' 146/86, após pareceres das comissões 
técnicas. Â Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n'~ 146, de 
1986, em regime de urgência. Aprovado •. Ã promul
gação. 
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13.3.2 - Comunicaçio da Presidência 

Convocação de sessão extraodinâria a realizar-se 
amanhã, às 10 horas e 30 minutos, com Ordem do 
Dia que designa. 

13.4- ENCERRAMENTO 

Ata da 177l,\ Sessão, em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Ka!ume - Altevir Leal - Eunice Michlles -
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hêlio GueirOs
Alexandre Costa - Américo_ de Souza- Helvidio NuM 
nes - João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- Josê Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guitherme Pai~ 
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon- Josê lgnãcio Ferreira-- Nelson Carneiro
Jamil Haddad - Alfredo Campos -Severo Gomes -
Benedito Ferreira.....:... Bf:nedito Canelas- Gastão MUller 
- José Fragelli ---Saldanha Derzi - Álvaro Dias -
Enéas Faria- Arno Damiani -=-"Jaison Barreto- carM 
los Chiarelli - Octâvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trãbalhos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Para uma comu. 
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores; 

Antes de entrar no assunto que realmente me leva a 
dirigirMme aos meUs ilustres colegas, quero consignar 
aqui, e estou certo que o faço em nome de amplos setores 
sociais da Bahia, uma palavra de pesar pelo falecimento 
daquela famosa Mãe de Santo, a Mãe Meniniriha, que se 
chamou Maria Escolãstica da Conceição. 

Realmente teve ela, na vida baiana, na vida de Salva
dor, na sua longa existência, um papel bem acentuado. 
Eu a conheci no seu terreiro _onde realizava sUas prãticas 
religiosas mas a conheci, sobretudo, como uma figura 
humana, muito simples, muito acolhedora e com um 
profundo espírito de caridade e de solidariedade huma
na. 

Milhares de pessoas, ao longo da sua existência, bate
ram à sua porta, e ela tinha sempre uma palavra, um 
conselho, uma maneira de suavizar o sofrimento daque
les que a procuravam. 

É, portanto, perfeitamente justo que a Bahia e os baia
nos lamentem o desaparecimento daquela mulher sim
ples, mas que realmente teve durante muitos anos um pa
pel de relevo na sociedade de Salvador. 

O,Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ext diz bem quando assi~ 
nata a presença dessa extraordinária mulher, que tanto 
serviu para levar à Bahia a certeza de que lâ todos os cre
dos podem ser praticados, e a sua grande lição humani
tária. Ela foi, realmente, essa grande mulher, quem con
tribuiu, inclusive, para que correntes de turistas deman
dassem à Sabia. Isso explica que o Prefeito Municipal de , 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Salvador haja decretado luto oficial por três dias. ~a ho
menagem ·que a Bahia deve a essa mulher simples, que 
tanto serviu ao prestígio cultural e religioso da Bahia. 
Cultural porque sobre ela muitos escreveram, e nos seus 
ensinamentos muitos buscaram esclarecimentos. Recor
do não só, entre os velhos, os que jã não estão neste 
mundo, Arthur Ramos e Edison Carneiro. Eles enconM 
traram nessa extraordinária mulher elementos neces
sários para focalizar esse aspecto da realidade brasileira, 
que na Bahia tem contornos realmente expressivos e di
ferentes de todo o território nacional. Não_ só como baia
no mas corno brasileiro, quero associar-me às homena
gens que a Bahia hoje presta, e V. Ex', em nome da 
Bahia, neste Plenário, a essa mulher extraordinária que 
foi Maria Escolástica da Conceição. - -

O SR. LUIZ VIANA -Agradeço a V. Ext essa pala
vra de solidariedade e compreendo que V. Ex' esteja pes
soalmente pesaroso, pois sei das relações da colaboração 
que ela deu a Edison Carneiro, nos seus notãveis traba
lhos de Antropologia e de Religião Negra na Bahia. 
Realmente, pelo conhecimento que tinha, pela experiên
cia que teve, pela tradição que recebeu, ela foi extr:i.ordi
nãriamente útil àqueles que fizeram e estudaram o 
problema da raça negra, das religiões negras na Bahia. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. LUIZ VIANA- Com prazer. 

O Sr. Alfredo Campos- O meti a:p<Jitea V. Ex', Sena
dor Luiz Viana, é para pedir a V, Ex' que não fale so
mente em nome da Bahia, mas que fale em nome de toda 
a Bancada do PMDB nesta Casa. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ext A palavra 
que V. Ex' traz mostra a solidariedade do PMDB com os 
humildes, com as classes mais modestas da sociedade. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. LUIZ VIANA - Com prazer. 

O Sr. Jamil Haddad- Em nome do Partido Socialista 
Brasileiro associo-me ao seu pronunciamento, itobre SeM 
nador Luiz Viana, porque todos nós no Brasil admirãva
mos de longe- nós que não somos baianos- a figura 
tão querida e a figura que se tinha tornado nacionalmen
te conhecida pela tranqUilidade, pela defesa dos seus 
princíPiOs, pela religião qtie havía abraçado e que a tor
nou a figura maior da Umbanda no nosso País. Nós, do 
Partido Socialista, que somos a favor da liberdade reli
giosa, neste momento de pesar para o povo baiano, que
remos também nos congratular com a fala de V. Ex'. 

_ O SR. LUIZ VIANA_- Grato a V. Ex~ pela solidarie
dade que acaba de manifestar. 

Tenho o prazer de ouvir agora, o nobre Senador Líder 
do PDS. 

O Sr. OCtávio Cardoso- Nobre Senador Luiz Viana, 
gostaria de associar-me às homenagens que V. Ex~ presta 
a Mãe Men_ininha do Gontois, porque realmente ela teve 
um papel importante, não só na sociedade baiana, como 
na sociedade brasileira, porque deu ~elevo, deu uma cer-

ta posição a uma minoria discriminada, aos negros. E ela 
como pessoa que granjeou um grande destino, grande 
respeito na sociedade baiana e brasileira, deu esse desta
que através da sua obra de solidariedade humana, da sua 
obra religiosa, dos freqUentadores da sua casa, esse des
taque especial a uma minoria que nós desejamos ver inte
grada à sociedade brasileira. A Bancada do PDS se asso
cia à homenagem que V. Ext, com tanta propriedade e 
autoridade presta neste momento, 

O SR. LUIZ VIANA- Muito grato a V. Ex' Ouço o 
aparte do nobre Senador Cid Sampaio. 

O Sr. Cid Sampai-o- Ilustre Senador Luiz Viana, V. 
Ex~ presta homenagem a uma mulher que, ligada a 
crenças africanas, levou a sua vida a fazer o bem, através 
da re1igião, portanto, de força do espírito. Ela pretendia 
sanar os males, diminuir os sofrimentos humanos. Essa 
dedicação de toda uma vida granjeou o culto, o respeito 
com qu-e ela era olhada em todo o Brasil, especialmente 
no Nordeste e na Bahia. V. Ex•, Senador Luiz Viana, um 
homem sensível, um homem voltado também para a ati
vidade espiritual, para a cultura, teve a sensibilidade, vi
vendo no mesmo Estado que Mãe Menininha do Gan
tois, de fazer essa homenagem a essa mulher que, desen
volvendo os cultos africanos, dedicou a sua vida ao bem 
e a minorar os sofrimentos humanos. Estou solidário 
com V. Ex' nessa justa homenagem que presta. Muito. 
obrigado. 

OSJL LUIZ VIANA -Agradeço a V. Ex' o aparte e., 
para concluir, desejo externar a emoção com que vejo 
eminentes figuras desta Casa, partidos políticos, se asso
ciarem a esta manifestação de pesar que ê prestada a 
uma mulher simples, que não teve poder, não teve di
nheiro, não teve nada daquelas coisas que costumam dar 
a força, diJ.r a autoridade, dar a popularidade, às vezes. 
Ela venceu pelo seu espírito de solidariedade humana, 
através da, regílião que praticou. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhàe_s - Chegando agora ao ple
nárío, Senador Luiz Viana, gostaria apenas de 
solidarizar-me com essa homenagem que V. Ex' estA 
prestando a essa figura que diz tão de perto a nós bafa

_ nos, e fazer minhas essas palavras que V. Ex' está falan
do pela Bahia inteira, Muito obrigadO. 

O SR. LUIZ VIANA --Agradeço a -v. Ext 

Sr. Presidente, aqui estão, portanto, consignados, nes
tas palavras simples, breves, o pesar e a homenagem da 
Bahia, e como bem disse o Uder do PDS do Brasil, àque
la mulher realmente extraordinária, e que póde, pelà sua 
vida, marcar um lugar de especial relevo na comunidade 
baiana. 

Como disse de início, Sr. Presidente, essas palavras 
qUe prOnunciei sobre a morte de Mãe Menininha elas 
apenas antecedem, são preâmbulo, ao que na realidade 
desejo também dizer a esta Casa. 



2766 Sexta-feiriC!5 

Ontem, eu falava aqui de que o candidato Waldyr Pi
res havia lançado uma campanha de bônus partidários 
para recolher rccurso_s necessários à manutenção de sua 
campanha, da sua vitoriosa campanha ao Governo do 
Estado da Bahia. 

Não é assim, Sr. Presidente, que para surpresa minha, 
mas surpresa reaJ, ao chegar em casa e ao pegar um jor
nal baiaOO, o Corieio da Bahia, que é de propriedade do 
Sr. Antônio -Carlos Magalhães, v~jo __ a seglli_nte manche
te: "Josaphat: pedir dinheiro ao povo, não"! Ora, Sr. 
Presidente é estranho que um homem da qualidade dos 
predicados, da respeitabilidade, da responsabilidade do 
Sr. Josaphat Marinho venha nos dizer que tlão- devemos 
pedir dinheiro ao povo para a nossa campanha política. 
e estranho, Sr. Presidente. Eu perguntaria, então, a S. 
Ex' a quem devemos recorrer? Devemos recorrer às ne
gociatas? Devemos pedir às grandes empresas, que dão 
comissões, sabidamente, aos intermediários, aos Cons
trutores e a tantos mais que são beneficiados pelo poder 
público, especialmente na Bahia? Nós, Sr. Presidente, te
mos que pedir ao povo; temos que pedir ao povo que nos 
ajude, que nos dê recursos para continuarmos a nossa 
campanha. Não vamos assaltar os cofres públicos, como 
tanto tem sido feito. Não vamos propor negociatas, nada 
disso, Sr. Presidente, iremos fazer. E tanto mais eStra
nho, Sr. Presidente, que o candidato Josaphat Marinho, 
não satísfeito com essa infeliz declaração, de que não se 
deve solicitar o auxílio do povo, ainda com uma certa 
ironia, com um triste humorismo tenha dito aqui: 
"Quem não tem competência não se estabelece". Sr. Pre
sidente, isso quer dizer o quê? o sr. Josaphat não ê um 
homem rico, não ê de nenhuma empresa rica, mas acha 
que quem não tem competência não se estabelece. Ora, 
Sr. Presidente, eu diria com outro ariexim: Diz-me com 
quem andas e dir-te-ei quem és. Nós sabemos com quem 
o Sr. Ja.s_aphat está andando hoje, e sabemos que é por 
isso que ele está externando essas idéias: -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite Um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Ouço V. Ex• com muito pra
zer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• aborda, realmente, 
um tema que para nós, baianos, é da maior importância, 
e que também nos surpreende, a todos, a atitude do Sr. 
Josaphat Marinho. Eu diria, como o Barão de Itararé, 
mais ou menos no sentido do que V. Ex• acabou de dizer. 
O Barão de ltararé dizia: "- diga-me com quem você 
anda, que eu direi se vou com você." E, na Bahia, o povo 
viu realmente com quem o Professor Jasaphat estava an
dando e resolveu não ir com ele. Mas o que estarrece 
principalmente para nós que conhecemos o Professor Jo
saphat, é de que ele assista, impavidamente, o assalto aos 
cofres públicos baianos em favor da sua candidatura; 
que ele veja com tranqíiilidade aqueles anúncios da tele
visão, com a sigla SECOM aparecendo, que é a Secreta
ria de Comunicações do Estado da Bahia, mostrando 
que aquelas propagandas são pagas pela SECOM, e nes
sas pr?pagandas o que aparece é o Ministro das Comu
nicações, esbravejando estericamente, pedindo votos 
para o seu candidato. E aparece o Governador do Esta
do, com aquele dedo fincado para o céu, dizendo que 
quer o voto para o candidato dele ao Governo. Então, 
agora foi cOriiprov-ã-do que eles estão utilizando recursos 
até para aparelhagem de som nos comfcíos· qui" faZem 
peto -interio-r ;-recursos- -rro- Estarlo.--E 1>--professod o-sapha t 
Marinho ainda vem dizer que estranha nós pedirinõs di
nheiro ao povo. Ele, realmente, não precisa pedir ao po
vo, porque o povo está pagando indiretamente e indivi
damente, porque está sendo sacrificado, quando o Go
verno do Estado utiliza o dinheiro dos cofres públicos 
para propaganda do Sr. Josaphat Marinho. No meu en
tendimento ele tem sido omisso, conivente, estâ jOgando 
o seu passado fora e, por isso, vai ser julgado pelo seu 
presente, pelos baianos. 

O SR. LUIZ VIANA -Grato a V. Ex•, pelas oportu
nas e judiciosas oPs~rvações que fez. 

Sr. Presidente, continuando as minhas observações, eu 
diria que vendo as infelizes declarações do Sr. Josaphat 
Marinho, lembrei-me daquela época, daquela triste épo
ca, em que tanto se repetiu no Brasil aquela frase famo
sa:· "Rouba, mas faz". E agora) Sr. Presidente? E agora, 
segundo o Sr. Josaphat Marinho, quem não tem compe
tência não se estabelece. Qual é essa competência a que 
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se refere o Sr. Josaphat Marinho? Será a política? Não! 
Será a de cidadão'LNàoLDeve ser alguma ou_t_ra compe
tência escusa que nós repudiamo_s, renegamos e não de
sejamos ter. 

Era isto, Sr. Presidente, que eu desejava dizer. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos PÓrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para Uma 
breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. ~resi-_ 
dente, Srs. Senadores: 

Quero incorporar aos Anais do Senado o telegrama 
que recebi do nobre Presidente do Diretório Nacional do 
PMDB, Deputado Ulysses Guímarães, nos seguintes ter
mos: 

Senador Nelson Carneiro 
Senado Federal 

BrasíliajDF (70160) 

PMDB reitera esforços aprovação corri urgência 
lei resolver aproveitamento candidatos deputados 
havendo coligação partidária, a firil resolver impasM 
se criado decisão Tribunal Superior Eleitoral sobre 
matéria. Indispensável comparecimento senadores 
reabertura trabalhos legislativos, pois a proposição 
serã votada inicialmente no Senado. Atenciosamen
te Deputado Ulysses Guimarães, Presidente Dire
tório Nacional PMDB. 

Isso explica a minha presença nesta tribuna e nesta 
__ Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ConcedO a 
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, como Líder 

- do PFL. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a solidarie
dade da nossa bancada com vistas à manifestação feita, 
na primeira parte da exposição do Senador Luiz Viana 
Filho, em termos das nossas condolências à Bahia e da 
nossa sensação de luto nacional, em face do desapareci
mento dessa figura que o País inteiro respeitou e respei
ta, que é a Menininha do Gantois. AJUntamos a nossa 
palavra a de tantos outros aqui se manifestaram num tes
temunho de apreço, de solidariedade e de respeito. 

Quanto à primeira parte da manifestação do Senador 
Luíz Viana Filho, gostaria de fazer um registro, de pas
sagem, porque não é a razão fundamental do nosso pro
nunciamento, de apreço a uma figura ilustre deste País, 
que é o Dr. Josaphat Marinho, que merece por tudo 
quanto foi, é e será, testemunho de reconhecimento na
cional pelo serviço que prestou à causa democrática des
ta Nação e pela forma, sempre desinteressada com que 
defendeu os interesses do povo brasileiro em momentos 
dos mais difíceis e em nome de idéias as mais claras, per
tinentes e oportunas. E também testemunhar o nosso 
aprêço ao din_amismo, à competência e à ação política 
séria do ilustre Ministro Antônio Carlos Magalhães. 

Sr. Presidente, faço com muito p~ar outro registro: é 
que o Rio Grande do Sul registra, hoje, o falecimento de 
uma figura da vida pública nacional pela qual, tenho cer
teza, temos todos o maior apreço. 

Faleceu, nesta_ madrugada, o ex-Deputado, ex
Ministro do Trabalho, ex-Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, ex-dirigente do Banco do Brasil e~ soPre
tudo, um varão, digno, sério, idóneo, que foi Perachi 
Barcellos. 

O Sr.- Luiz Viana - V. Ex~ permite-me um aparte, 
quando oportuno? 

O SR. CARLOS CH~ARELLI- Depois de lÇ>nga en
fermidade que_, realmente 9 debilitou soJ?remaneira, esse 
homem que sempre. marcou posições pela sua bravura, 
que sempre caractenzou a sua ação na vida pública pelo 
destemor, pela seriedade, morreu pobre e, hoje, está sen
do velado no Palácio Piratini, o mesmci Palácio em que 
governou com muita decência e ombridade os distintos 
do Rio Graride do Sul. Nós, gaúchos, lã.'mentamos infor
mar esse fato à Nação, do seu trespasse, mas temos o de-
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ver de dar ciência desse evento e registrar, nesta Casa;-a 
nossa tristeza, porque, depois dessa longa enfermidade, 
de tgtnto sofrimento, Perachi Barcellos nos deixa, mas 
deixa também um exemplo muito marcante de dignidade 
de postura cívica e de honradez pessoal. 

_O Sr . .Jorge Kalume - Permite V. Ex~ uma aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Permita-me apenas 
ouvir o aparte do nobre Senador Luiz Viana, que já me 
havia solicitado anteriormente. Eril seguida, concederei 
o aparte a V. Ex~ 

.O Sr. Luiz Viana- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador 
Carlos Chiarelli. Desejo apenas me associar às palavras 
de pesar que V. Ex• está proferindo pelo falecimento de 
Perachi Barcellos. Fui seu colega, fui seu amigo e, pode
ria dizer, seu admirador. Durante longo tempo, convivi 
com Perachi Barcellos e foi sempre o seu espírito -público 
que marcou toda a sua ati v idade, uma atividade honra
da, digna, séria e à altura das melhores tradições do Rio 
Grande do Sul. Realmente, Sr. Presidente, o Rio Grande 
pode lamentar a perda de um filho tão ilustre, que fica 
marcado na sua história como um exemplo de trabalho, 
de dignidade e de seriedade. Ele amou o Rio Grande e 
-se-rviu ao Brasil, e é por isso que nós nos associamos a V. 
Ex•, resumindo, numa palavra, que Perachi Barcellos foi 
na_yida pública brasileira uma figura nítida, uma figura 
que diria sem jaça. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Nobre Senador, 
agradeço a manifestação de V. Ex' que, pela convivência 
que V, Ex• teve, pela sua possibilidade e por isso, próxi
ma de depor sobre a figura de Perachi Barcellos e pelo 
brilho intelectual de V. Ex•, ... 

o ·sr~ LuiZ Vlã.na - Muito obrigado. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - ... pela sua honra
dez, exaltam sobremodo essa análise que faço e que con
forta a gente do Rio Grande, neste momento em que o 
Estado perde uma figura tão estimada. 

Ouço o aparte do nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - Nobre Senador Carlos Chia
relli, honrado com a sua anuência, quero também, em 
nome do povo acreano, associar-me a essa homenagem 
póstuma que V. Ex•, neste momento, presta à memória 
do grande Coronel Perachi Barcellos, que foi Governa
dor, que foi Deputado, foi meu colega duplamente; quer 
como Deputado Federal, nos idos de 1963, quer como 
Governador, ele do Rio Grãride do Sul, e eu do Acre, 
cuja figura soube se impor no Parlamento Nacional pelo 
trabalho dinâmico que empreendeu, quer como Gover
nador, pela sua probidade e pela ação administratiVa que 
realizou naquele Estado. E, aqui, vale lembrar o pensa
dor: "0 que é a morte senão ladainhas dolorosas? Um 
eterno morrer do que nasce em um permanente viver do 
que morre." Portanto, Perachi Bircellos continua vi_vo 
nos corações de todos os gaúchos e de todos os brasilei
ros. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Sr. Presidente, agra
decendo o depoimento tão afetuoso do Senador Jorge 
Kalume, concluo estas minhas considerações, dizendo 
que perde o Rio Grande do sul, portanto, uma figura das 
mais estelares da sua vida pública das últimas décadas, 
mas, seguramentet-registra-..se-na-memóJ'iada-v-ida.púbU-.. 
ca brasileira um procedimento, um exemplo, um pará
metro de alguém que, ao falacer, mesmo entre aqueles 
que foram seus adversãrios e os mais ferrenhos, não se 
ergue uma voz sequer que possa invalidar o seu compor
tameilfõ--de homem correto e digno. Este é o grande lega
do que ele deíxa à sociedade brasileira, à sociedade rio
grandense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O. SR._ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Oc_távío Cardoso, como Líder 
do PDS. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do _o_rador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senado-res: 

Desejo, na qualidade de Líder do meu Partido, prestar 
homenagem a um dos políticds mais ilustres e mais afir
mativos do meu Estado que acaba de desaparecer. 
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Perachi Barcellos começou a sua ascensão nos qua
dros da briosa Brigada Militar do Esiado, da-qual aca
bou sendo comandante geral. Graças a sua liderança, 
que da corporação estendeu-se à sociedade civil, Walter 
Perachi de Barcellos elegeu-se deputado estadual, depois 
de haver sido também Secretário do Interior e Justiça do 
primeiro governo do Governador Ilda Meneghetti. 
Como deputado estadual marcou a sua liderança pela 
firmeza, pela intransigência com os seus prinCípios, com 
os princípios do seu Partido. Chegou mesmo a liderar 
uma dissidência de seu Partido, no Rio Grande do Sul, 
que teve o teve o rigor de galv~mizar a maioria partidária 
do então Partido Social Democrático a que pertencia, 
Elegeu-se deputado federal, e no desempenho desse man
dato teve uma atuação brilhante e marcada pela intrepi
dez, pois que era uma homem de reconhecida coragem; 
coragem moral, cívica e pessoal. Posteriormente foi Go
vernador do Estado e seu governo fcil dinâmico, foi labo
rioso e especialmente marcado peia correção doS atas 
administrativos e pela sua honestidade jamais cOlocada 
em dúvida. 

Posteriormente, fOi Diretor do Banco do Brasil, e nes
sa função, como nas demais, marcou sua passagem pela 
instituição. Infelizmente a enfermidade o prendeu ao lei
to por longos meses, anos até, não podendo esse ilustre 
líder político desenvolver a atividade partidária que Com 
tanto gosto, com tanta vocação sempre desempenhou em 
sua vida. 

O nobre Senador Carlos Chiarelli ressaltou, com mui
ta propriedade, as virtudes que mesmo os adversários 
políticos são incapazes de negar em Walter Perachi de 
Barcellos, um homem de posição, um homem de cora
gem, um homem intrépido, um homem de lisura em todo 
o seu comportamento na vida pública e na vida privada. 
Ele enluta a vida política brasileira e, de certa forma, a 
vida política nacional, onde também atuou quer como 
deputado federal, quer como Ministro do Trabalho, 
quer como Diretor do Banco do Brasil. 

O Rio Grande do Sul presta-lhe homenagens pelos re
levantes serviços mas, especialmente, homenagem pelo 
seu caráter e pelo exemplo que há de ter legado ao povo 
rio-grandense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lídos pelo Sr. !9-Secretário. 

São lidos os seguintes -

REQUERIMENTO 
n' 319, de 1986 

Requeremos urgênda, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 
120, de 1986, que altera a Resolução n"' 358, de 1983. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986, - Alfredo 
Campos - Carlos ChiareUi - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
n' 320, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Intt:rno, para o Ofício Sj9, de 1986, relati
vo a pleito do GoVerno do Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Octávio Cardoso- Nivaldo Machado- Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se á 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeirO turno, do Projeto de Lei 

do Senado nl' 83, de 1983, de autoria do Senador 
Raimundo Parente, que estende às pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos, o disposto no artigo 31', da Lei n9 
6.321, de 14 de abril de 1976, tendo 

PARECERES, sob n9s 60 a 62, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e 
juridicidade; 
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-de Legislação Social, favorável; e 
de Finanças, pela prejudicialidade. 
Em discussão. (P<~usa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Em votw~ào o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (P<~usa.) 
Aprovado. 
Aprovado em i"' turno, a matéria voltará oportuna

mente à Ordem do Dia para o 21' turno regimental. 
É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nl' 83, de 1983 

Estende às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o 
disposto no artigo 3\" da Lei n"' 6.321, de 14 de abril de 
1976. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O disposto no art. 39 da Lei n9 6.321, de !4 

de abril de 1976, aplica-se igualmente às pessoas jurídi
cas sem fins lucrativos, 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 
A Lei n9 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispõe sobre 

a dedução do lucro tributável para fins de imposto sobre 
a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas rea
lizadas em programas de alimentação do trabalhador, 
em seu artigo )9, estabeleceu que a parcela in natura paga 
pela empresa, nos referidos programas, não se incluiria 
como salário de contribuição. 

Assim sendo, as empresas 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se ago~ 
ra à apreciação do Requerimento n9 319, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n9 120, 
de 1986. 

Em votação o requerimento. 
O Srs. Sei-lidares Que o aprovam-queiram permarlecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre-

ciação da matéria. 
Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n~' 

120, de 1986, de autoria da Comissão Diretora, que alte
ra a Resolução n9 358, de 1983. 

Dependendo de pareceres das Comíssões de Consti· 
tuição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Octávio Cardoso que profira o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de resolução ora submetido à nossa apre
ciação é de autoria da douta Comissão Diretora e tem 
por objeto acrescentar à resolução n9 358, de 1983, que 
disciplina a Gratificação Especial de Desempenho, uma 
alínea segundo a qual a média aritmética das sessões pa
gas no J9 semestre será, também, adotada nos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro, nos anos em 
que se realizarem eleições para o Senado Federal. 

Ao justificar a resolução argumentam seus eminentes 
autores que a mesma visa a sanar omissão havida quan
do da elaboração da resolução n9 358, de 1983. 

Deflui da exposição acima a inteira justiça da medida 
ora proposta mâxime, se considerarmos que a mesma, 
apenas, estende aos servidores da Casa providência, já 
adotada, nos meses de recesso. 

-Manifestamo-nos, asSim, íavoravdmente à propo
sição por considerá-la constitucional, jurídica e conve
niente. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Solicito ao 
nobre Senador Martins Filho que proferira o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tír-Parecer.) - Sr. PreSidente, Si-s. Senadores: 

O projeto de resolução sobre o qual somos chamados 
a-opinar é de autoria d-a Comissão Diretora desta Casa. 
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A Gratificação Especial de Desempenho é uma com
pensação retributiYa pela prestação de serviços durante 
as sessões extraordinárias do Senado Federal e conjuntas 
do Congresso Nacional, não compreendidas nos perío
dos de expediente normal. 

A presente proposição estende o critério da média arit
mética das sessões realizadas, já consubstanciadas no 
item b da resolução nl' 358, aos meses de setembro, ou
tubro, novembro e dezembro dos anos em que se realiza
rem eleições para o Senado FederaL 

Sob o aspecto financeiro, competência regimental dis
ta Comissão, nada temos a opor ao projeto de resolução 
sob exame, destacando sua procedência face às peculiari
dades do funcionamento desta Casa do Congresso Na
cionaL 

Ante o exposto, manifestamo-nos fayoravelmente ao 
projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não haYendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perm~ne-

cer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redaçào que será !ido_ pelo Sr. 
]9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N9 806, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 120, de 
1986. 

Relator: Senador Octâvio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nl' 120, de 1986, que altera a Resolução n9 
358, de 1983. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jamil Haddad. 

ANEXO AO PARECER N• 806, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 120, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 52, item 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1986 

Altera a Resolução n9 358, de 1983. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' Acrescente-se ao art. 410 da Resolução n9 
58, de 1972, alterado pela Resolução nl' 358, de 1983, a 
seguinte alínea: 

"Art. 410. . .. , . , ............. ~, ••....... 
§ 1• .................................. , .•. 
c) nos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro dos anos em que se realizarem eleições 
para o Senado Federal, pela média aritmética d:is 

-~essõ~_ pagas no primeiro trimestre." 

. Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR.- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redação final. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. _Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
A matér!á Vãi"-à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se ago
ra à ap~ciação ... do Requerimento _n9 320, de urgênci~, 
lido no Expediente, para o Ofício n9 S/9, de 1986, relati
vo a pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéría, que foi despachada 

às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. 
Solicito ao n_obre Senador Martins Filho o parecer da 

Comissão de Finanças. 
O SR. MARTINS FILHO (PM\)B- RN. Para emi

tir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Sr,_ Governador do Estado do Rio de Janeiro solici

ta, do Senado Federal, nos termos do artigo 42, item IV, 
da Comissão federal, a competente autorização pará que 
aquele Estado possa contratar operação de empréstimo 
externo no valor de USS 29,800,000.00 (vinte e nove mi
lhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), desti
nado ao refinanciamento da dívida externa estadual. 

A operação foi autorizado pela Lei n9 1.001, de 17-6-
86, da Assembléia Legislativa Estadual. 

Constam do processo cópia do A viso n9 314/86, no 
qual o St. Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República reconhece a prioridade da 
operação. -

As condições financeiras da operação sujeitar-se-ão à 
aprovação do Banco Central do Brasil e a operação de
verá contar com a garantia da União Federal. . 

Nestas condições, somos pelo acolhimento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 130, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
realizar operação de crédito externo no valor de USS 
29~800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil 
dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1v ~ o Governo do Estad_o do. Rio .de Janeiro 
autorizado a realizar, com a garantia da União, ope
racão de emoréstimo externo no valor de USS 
29;800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, destinada ao refinanciamento dos 
débitos externos estaduais. 

Art. 2v A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 19, inciso II, do Decreto-lei nv 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as ~~m~is exigências 
da política econômico-financeira do GovernO Federal~ e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual nv 1.001, de 17 de JU
nho de 1986. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação..:. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O .parecer da 
Comissão de Finanças conclui pela apresentaçao do Pro
feto de Resolução n9 I30, de 1986, que autor~za o Gover
no do Estado do Rio de JI:!Ileiro a contratar operação _de 
emPréstimo externo n? valor de t.:SS 29,800,000.00 (vm
te e nove milhões e Oitocentos mtl dólares), pa~a ~ fim 
que especifica (dependendo de parecer da Comtssao de 
Constituição e Justiça). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Com a palavra o nobre Senhor Senador Octâvio Car
doso, para proferir o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. OCT Á V !O CARDOSO (PDS- RS. Para pco
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução da Comissão de Fi
nanças do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre o Ofício "S" n9 29, de 1986, autoriza o Gover
no do Estado do Rio de Janeiro a contratar empréstimo 
externo no valor de USS 29,800,000.00 (Vínte e nove mi
lhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), desti
nado a refinanciar os débitos externos estaduais. 

O processo está instruído com todos os documentos e 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento fnterno do 
Senado Federal e pela Lei nv 1.001, de 17 de junho de 
1986, autorizadora do pleito. 

O mérito da matéría foi apreci"aóO.pChi. Cõ-rilfSsà-o de 
Finanças, que concluiu pela aprovação do projeto, tendo 
em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-se que ã. proposição foí eklborada con
soante às prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso -encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pass.os Pôrto)- O parecer é 
favorável. 

COmpletada a instrução da matéria, pasSa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
pareCer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo Sr. 
lV-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 807, de 1986 

(Da Comissão de Redaçilo) 

Redação final do Projeto de Resolução nv 130~ de 
1986. ' 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 130, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de emprés
timo externo no valor de USS 29,800.,000.00 (vinte e nove 
milhões e oitocentos. mil dólares americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Jorge Kalume, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECERN' 807, DE !986 

Redação final do Projeto de Resolução nv 130, de 
!986. 

Fato saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 29,800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos 
mil dólares americanos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !9 ~ o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
29,800,000.00 (vinte e nove milhões e oitocentos mil 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indica
do .destinada ao refinanciamento dos débitos externos 
est~duais. 

Art. 2v A operação realizar-se~á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do artigo 19, item_II, do 
Decreto n'i' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico~financeira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n9 1.00 I, de 17 de 
junho de 1986, autorizadora da operação. 

Art. 3v Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a-reaação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. . . 
Os Srs. Senadores que a aprovam, que1ram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, neste 
plenário, às 11 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-[-

Discussão, em turno único, Cio Projeto de Lei da Câ
mara n• 212, de 1985 (n9 4.452/77, na Casa de origem), 
que revoga a Lei nv 6.905, de 11 de maio de 1981, os 
Decretos-leis n9s 594, de 27 de maio de 1969, 1.617, de 3 
de março de 1968, e 1.924, de 20 de janeiro de 1982, o art. 
48 da Lei nv 6.251, de 8 de outubro de 1975, art. 39 do 
Decreto-lei n9 1.923, de 20 de janeiro de 1982, dá nova 
redação ao inciso I e§ IV do art. 2v da Lei nv 6.168, de 9 
de dezembro de 1974, e fixa normas de instituição e fun· 
cionamento da Loteria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 486 e487, de 
I 986, das Comissões: 

- De Educação e Cultura; e 
- De Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 1 horas e 48 minUtos.) 

Ata da 178~ Sessão, em 14 de ~gosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

ÀS 11 HORAS E 50 MINUTOS ACHAU::SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
A1oysio Chaves - Gabriel Hermes - Hé~io Gueiros -

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Alexandre Costa - Américo de Sou~ - Helvídio Nu
nes -João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena 
- Amir Gaudê:ncio -Maurício Leite- José Urbano 

-Cid Sampaio- Nivatdo Machado- Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
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Calmon- José lgnácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão Müller 
- José Fragelli - Saldanha Derzi ---Âlvaro DiaS .....:. 
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarellí - OctáYio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1<:>-Secretárhfii'ocederã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO Sk. PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N~' 303/86 (n~' 429/86, na origem), de l3 do corfente, 

referente à Mensagem n"' 19, de 1986, do Senado Federal. 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

-Submetendo à deliberação do Senado projeto de lei: 

MENSAGEM 
N• 302, de 1986 

(N9 434f86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, 
item V, da Constituição Federal, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhot Mi
nistro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que 

. , ••autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
Operação de Crédito no valor de 418.526 (quatrocentos e 
dezoito mil, quinhentos e vinte e seis) OTN", 

Brasília, 13 de agosto de 1986. -José Sarney. 

E.M n9 122 Em 6-8-86 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
A Caixa Econômica Federal aprovou a concessão de 

financiamento ao Distrito Fe~era1 no valor equivalente, 
em cruzados, a 418,256,00 OTN, com recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destina
dos a projetas na área de Segurança Pública. 

2. Nessas conctições, e em face do que preceitua o pa
rágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de Il-10-
76, do Senado Federal, tenho a honra de submeter o as
sunto à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim 
de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada 
ao Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos 
d? meu mais profundo respeito. - Dilson Furano, Mi
mstro da Fazenda. 

Of. n• 552/86-GAG 
Excelentíssimo Senhor 
Senador José Sarney 

Brasília, 28 de abril de 1986. 

DD Presidente da Repúblir:a 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de 

Vossa Excelência o anteprojeto- de Resolução do Senado 
Federal, que autoriza o Governo do Distrito Federal a 
contratar empréstimo interno. junto ao Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Soclal-F AS, administrado pela Cai
xa Económica Federal, no valor de 418.526 OTN, equi
valente, nesta data, a Cz$ 44.53l.l66,4ú (Quarenta e 
quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e ses
senta e seis cruzados e quarenta centavos). 

Os recursos ora solicitados destinam-se à aquisição de 
2- Edo-is)-hel.icópterõs-e-crutro-s 118 veículos para equipa
mento e reequipamento das Polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Atendendo .à solir:ita-Ção que encaminhei à SEPLAN, 
o Senhor Ministro João Sayad, em Aviso de n9 239/86, 
de 26-3-86, em anexo, reconheceu prioridade para a ope
ração proposta. 

A contratação do empréstimo, em moeda nacional, 
,encontra justificativa plena no fato de Brasília, como 
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sede do Governo e das representações de países amigos, 
necessitar de um aparelhamento policial de alto nivel, 
para a garantia da segurança pública, não apenas nos se
tores oficiais e diplomáticos, como também em todo o 
Distrito Federal, cuja população sente o crescimento da 
violência. 

A amortização dos recursos solicitados será feita em 
12 anos, com três de carência, em parcelas trimestrais e 
sucessivas, no valor de 8.719,2917 OTN, ou seja, 
--34.877,1667 OTN anuais, acrescidas de 80% da correção 
monetária veriftcada no trimestre civil e juros de 6% ao 
ano, sem comprometer o Orçamento do Distrito Fede~ 
ral. 

Nesta oportunidade expresso a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada estima e consideração. - Deputado 
José Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito Fe
deral. 

Avisofn9 239(86 em 26-3~86. 
A Sua Excelência o Senhor 
Doutro José Aparecido de Oliveira 
Digníssimo Governador do Distrito Federal 
Senhor Governador 

Tenho a honra de referir-me à solicitação de V. Ex• re
lacionada com os aspectos de prioridade, para fins de 
contratação de operação de crédito junto à Caixa Econô
mica Federal (com recursos do FAS), no valor equiva
lente a 418.526 OTN, objetivando a aquisição de 2 (dois) 
hilicópteros e outros bens, visando ampliar os equipa
mentos das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. 

2. No tocante a operação em referência, com base no 
Decreto n~ 85.471, de l0-12-80, reconheço a prioridade 
reql!_e-t'lda com vistas à contratação da operação proposM 
ta, até o limite de 418.526 OTN. 

Aproveilo a oportunidade para renovar a V. Ex• pro
testos de apreço e consideração.:- João Sayad,_ Minis
tro. 

PROJETO DE LEI 00 SENADO 
N• 187, DE 1986- DF 

_ Autoriza ~ Çoverno do Distrito Federal a contratar 
Operação de _Crédi_io no valor de 418.526 (quatrocentos e 
dezoito mil, quidhentos e vinte e seis) OTN. 

O Senado Federal decreta. 
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
44.53l.166,40 equivalente a 418.526 OTN, a CzS 106,40, 
vigente em abril de 1986,junto à Caixa Econômica Fede
ral, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Soc:ial- F AS, para fins de aquisição de 2 helicópteros e 
outras viaturas destinados ao equipamento e reequipa
mento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito 
Federal. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Brasilia, em de de 1986. 

(Às Comissões de Constituiç8o e Justiça, do distn'
to Federal e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE -Passos Pôrto) - O Expe
di_ente lido vai à publicação, (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n9 297, de 1986 
(N'i' 430/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art, 42, Item VI, da Consti
tuição, e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93(76, 
do Senado Federal, solicita autorização para que o Go
verno do Estado da Paraíba possa contratar operação de 
crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - (Passos Pôrto)- A Presi
dêJ:lcia r~b(!_u as mensagens N9s 298 a 300, de 1986 (N9s 
43t-, 4-s-1 :e 435j86; na origem), peias quais o Senhor Pre
sidente da República, nos termos do arL 42. item VI, da 
Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução nQ 
93/76, do Senado Federal, solicita autorização para que 
as Prefeituras Municipais de Muricí (AL), Oeiras (PI) e 
Nortelândia (MT) possam contratar operações de crédi
to, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sexta-feira 15 27.69. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
recebeu a Mensagem _n9 301, de 1986 (n9 433/86, na ori
gem) de l3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 51, combinado com o art. 
42, item IV, da Constituição, encaminha proposta do 
Governador do Distrito Federal no sentido de obter au
torização do Senado para contratar operação de crédito 
no valor de FF 38.800.000,00 (trinta e oito milhões e oi
tocentos mil Francos Franceses), para os fins que especi
fica. 

A matéria será despachada às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. ]9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 321, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n9 1, de 1986 -DF, que altera dispositivo da Lei n9 
6333, de 18 de maio de 1976, que dispõe sobre a Organi
zação Básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Fede
ral, e _dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 322, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n9 54, de 1986 (n9 7.634/86, na Casa de origem), que dis~ 
põe ·sobre os órgãos de administração do Ministério 
Público do Distrito Federal e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. ---Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Jorge Kalume. 

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Gs requeri
ment~s que acabam de ser lidos serão votados após a Or~ 
dem do Dia, na forma do disposto no art. 315 do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Uns, para urna comuni
cação, 

O SR. JOSt LINS (PFL- CE. Para uma comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Desejo, em primeiro lugar, ressaltar a presença nesta 
Casa de uma delegação da Comissão de Trabalho e Le
gislação Social do Parlamento Federal Alemão. Ss. Ex•s 
estão em yjsita de cortesia ao Congresso Nacional e gos
taríamos de, através deles, demonstrar o nosso grande 
a-preÇo pela nação amiga e lhes desejar uma boa estada 
entre nós. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permita-me V, Ex• um apar
te? 

O SR. JOSt LINS- Com maior prazer, nobre Sena
dor Nelson Carneiro_ 

O Sr. Nelson Carneiro - Permita-me que, em nome 
do Parlamento LatinoMamericano, em nome do Parla
mento Brasileiro, eu subscreva a saudação que V. Ex• en
dereça aos nossos colegas da Alemanha que integram 
aquela grande comunidade, hoje, com os países do Par
lamento Europeu e com o Parlamento Latino
americano. A saudação de V. Ex' aos colegas que aqui 
eStão deve _se_r, portanto, coletiva do Congresso Nacio
nal. 

O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, a voz de V. Ex~ não poderia faltar neste momento em 
que homenageamos os Colegas do Parlamento Alemão, 
jâ que V. Ex• é pessoa de destaque na Comissão lnter
parlamentar Americana e conhece o extraordinário tra
balho que as instituições internacionais parlamentares 
vêm prestando ao desenvolvimento da democracia no 
mundo inteiro. 

Mas, Sr. Presidente, quero levantar aqui uma questão 
que é de suma importância para o Nordeste. LembraMse 
V. Ex~ de que há alguns anos, cerca de dois anos e meio, 
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fui o primeiro a levantar o problema da chegada de uma 
das piores pragas da agricultura ao Brasil, a chamada 
praga do bicudo. Naquela época, Sr. Presidente, essa 
praga, oriunda do México, que chegou em 1843 aos Es
tados Unidos e que ali devastou áreas e áreas de pro
dução de algodão, tinha, finalmente, recém-chegado ao 
Brasil, ocupou, então, uma área restrita: instalou-se em 
Campiflas, São Paulo, em cerca de dois mil hectares, e 
não tardou que a minha voz se levantasse, nesta Casa 
para chamar a atenção do Governo sobre o perigo que 
corria a agricultura algodoeira brasileira se essa praga 
realmente se alastrasse. 

Pois bem, Sr. Presidente, com a campanha que fize
mos àquela época, o Governo fõi -possível, montou um 
programa e conseguiu recursos para isolar o campo ocu~ 
pado pelo inseto e convocou os melhores têcnicos espe
cializados no assunto para um programa de erradicação 
da praga que, naquele momento, chagava ao País. Mas 
não tardou tambêm, Sr. Presidente, infelizmente, que se 
levantassem as vozes dos ecologistas, daqueles que fazem 
parte dos chamados Partidos Verdes, que parece, Sr. 
Presidente, têm mais amor aos animais, aos insetos do 
que ao próprio homem. No meu entender, a natureza foi 
criada por Deus para ajudar o homem e não o contrário. 
Pois bem, naquele momento, os ecologistas de São Paulo 
levantaram-se. Impetraram um mandado de segurança 
que o juiz deferiLÇiffi-Pedindo totalmente a ação do Go
verno para erradicar a praga, que naquele instante ape
nas se iniciava. 

Sr. Presidente, eis como a boa intenção mal orientada 
pode, às vezes, transformar-se num extraordináriO-peri~ 
go para milhares de seres humanos. "t: o que sucedeu com 
as populações pobres do Nordeste. Já prevfamos que 
essa praga, se ali não fosse combatida, seria rapidamente 
conduzida pelos caminhões que normalmente trazem al
godão do Nordeste para o Sul e que voltam com outras 
cargas, conduziriam o bicudo para a nossa região, onde 
se desenvolveria rapidamente, prejudicando rriilhões de 
brasileiros pobres que ali vivem na dependência quase 
exclusiva dessa cultura. 

Sr. PreSidente, ê uma pena, mas devemos confirmar 
que a praga hoje se alastra em quase todos os Estados do 
Nordeste. A produção de algodão no Rio Grande do 
Norte, desde o ano passado, sofre um decesso de mais de 
70%; na Paraíba, de mais de 60%; e nO Ceará., este ano, a 
queda na produção algodoeira, por conta desta praga, 
talvez não chegue a 80% de seu nível normal. E quais são 
as conseqüências. disso, Sr. Presidente? Só no Ceará
não me referirei ãgora ao Nordeste- plantam~se mais 
de 250 mil hectares de algodão. A lavoura concede aos 
trabalhadores mais de dois milhões e quinhentos mil dias 
de trabalho por ano; paga mais de 150 milhões de cruza~ 
dos de salários a- esses pobres agricultores; com os seus 
dependentes são mais de um milhão de sertanejos que ti~ 
ram o seu sustento da cultura algodoeira. 

Afora isSo, Sr. Presidente, a rama de algodão é essen
cial como forragem para a pecuária nordestina. Veja V. 
Ex• como os prejuízos vêni em cadeia coiltra e economia 
regional. Toda a rama serve para pastagem; o algodão 
alimenta as nossas indústrias têxteis, que são hoje cente
nas de fábricas, com centena de milhares de_o;mpregados. 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LINS - Com o maior prazer. 

O Sr.Martins Filho- Nobre Senador José Lins, o as
sunto que V. Exf- traz ao conhecimento desta Casa é de 
suma importância, principalmente para a economia nor
destina, e de uma maneira particular e específica para a 
economia do Rio Grande do Norte. Realmente, as plan
tações de algodão lá do Rio Grande do Norte estão pra
ticamente -dizimadas_. Nós temos lá, no Estado, a vo
cação pela cultura do algodão arbóreo, que é um habitat 
espetacular para a multiplicação do bicudo, porque é 
uma variedade que flora durante o ano todo. Então, é 
propícia à multiplieaçãô do bicudo nas ãreas de algodão 
arbóreo. Mas, o meu aparte prende-se apenas para fazer 
uma comunicação a V .Exf e à Casa, de que na Comissão 
de Agricultura, hoje, nós estamos promovendo uma 
mesa-redonda com os industriais que esmagama mamo
na, para se encontrar, através da plantação da mamona, 
uma alternativa para aqueles pequenos agricultores que 
plantavam o algodão arbóreo, o algodão herbáceo no 
Nordeste. Então, nós estamos com uma mesa-redonda, 
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onde o Ministério da Agricultura está se fazendo repre
sentar, a CFP, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a 
PETROBRÁS e outros órgãos do Governo Federal que 
estão conosco, com os industriais que esmagam a baga 
da mamona para se incentivar a cultura da mamona, 
como uma alternativa, com opção para aqueles que até o 
ano passado plantavam e tinham, no algodão, a sua 
principal fonte de renda, que é a grande maioria dos pe
quenos produtores de algodão, não só do Rio Grande do 
Norte como do Ceará e dos outros Estados nordestinos. 

O SR. JOSf: LINS- Ora veja, nobre Senador Mar~ 
tins Filho. V. Ex• já chega à conclusão de que o ã.ldogão 
do Nordeste vai desaparecer. Então, esses rru1hões de 
trabalhadores que vivem dessa cultura vão perder o seu 
meio de vida, vão perder a possiblidade de continuar tra~ 
balhando. Ora, todo o Nordeste tem vocação, tem con
dições especiais para a produção de algodão, mas nem 
todo o Nordeste, nobre Senador Martins Filho, tem con
dições de produzir mamona. Agora, V. Exf está reconhe
cendo que não adianta mais pensar em algodão. Vamos 
perder totalmente essa fonte de renda, que é uma das 
principais de toda a região nordestina. No entanto, fal
tando algodão as nossas fábricas ou param ou vão ter 
que importar matéri~wprima do Sul. Além disso, o gado 
não come mamona, como come o algodoeiro após a sa
fra. 

O Sr. Martins Filho- Permite V. Ex~ uma rápida in
tervenção. 

O SR. JOS~ LINS - Por favor. 

O Sr. Martins Fi:lho- Na realidade, o gado não come 
mamona e quando come é tóxiCo, um tóxico que muitas 
vezes mata o animaL Na realidade, nobre Senador José 
Lins, nem todos podem se dedicar à cultura da mamona, 
mas temos que buscar uma alternativa. Vamos jogar iSso 
lá para o nosso homem do campo para ver se há uma 
possibilidade de pelo menos minimizar o seu sofrímento, 

O SR. JOSt LINS - V. Ex~ tem toda razão. 

O Sr. Martins Filho - ... porque sabemos, como V. 
Ex• bem disse, que não acreditai.noS mãís -no êxito da cul
tura do algodão no Nordeste com o bicudo. Porque a 
nossa produtividade por área é muitci baixa. Segundo 
dados técnicos, numa produtividade alta o produtor gas
ta o correspondente a 40% da sua safra no combate ao 
bicudo, e mesmo assim ele consegue ainda destruir 30%, 
restando ao produtor rural apenas 30% da sua produção. 
Numa produtividade acima de 2.000 ou 3.000 qUilos por 
hectare poderá até compensar, mas numa produtividade 
bai;dssima, como temos lá do algodão arbóreo, que no 
máximo atinge uma produção de 600 quilos por hectare, 
praticamente está inviabilizada a cultura do algodão no 
Nordeste. 

O SR. JOSt LINS - Mas é exatamente para isso, 
nobre Senador, que estou chamando a atenção. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que afora a rama para a pas~ 
tagem, o algodão anda é o insumo fundamental das 
fábricas de tecidos, de fios, e_ de confecções de todo o 
Nordeste, que emprega mais de 100 mil pessoas. Ou vão 
fe-char essas fábricas, porque não vai mais haver algo
dão, ou vamos ter que importar a fibra do Sul, perdendo 
então a capacidade de competição com os Estados suli
nos. Afora isso, o óleo de algodão é essencial à c_ozinha 
nordestina. Esse óleo também vai desaparecer.lnclusive 
toda a renda de exportação que tínhamos desse óleo, 
também desaparecerá. A torta do algodão, para o gado, 
é~ nos fundamental, indispensável à produção de leite du
rante os meses secos, isto ê, no período não chuvoso; 
essa torta também vai desaparecer. Como se vê, também 
a pecuária leiteira vai sofrer as conseqüências da falta do 
algodão. A produção de leite no verão vai cair, evidente
mente. E finalmente toda uma indústria de sacaria, de la~ 
t~ria para óleo, de embalagens de confecções de tecidos, 
tudo isso vai esvair-se. 

O problema é tão grave, que o desânimo jã ê geral en
tre nós todos. 1:: claro, nobre Senador Martins Filho, e 
todos sabemos, que nos Estados Unidos, a produtivida
de, é cerca de quatro, cinco mil quilos por hectare. E que 
a nossa, a do algodão mocó, ainda é cerca de 300 quilos 
ou até menos: a do algodão herbáceo já cresceu, porém 
para mil, mil e duzentos e dois quilos. Estávamos progre~ 
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dindo nessa área. Não fosse esSa catástrofe, a economia 
agrícola do Nordeste poderia tender a melhorar e salvar 
grandes contingentes dessas populações mais pobre, que 
tinham o seu meio de vida na cultura algodoeira e do 
boi. Todo mundo sabe que a e_conomia do sertão se ba
seia no binômio boi e algodão. Esse binômio vardesapa~ 
recer totalmente. 

Nos Estados Unidos essa praga consome dois terços 
da despesa de combate a pragas da agricultura. Como es
ses pobres nordestinos vão poder fazer isso sem apoio do 
Governo? Mas ninguêm está pensando nisso! Reuniões 
se fazem todo dia, para programar o combate, para esco
lher inseticidas, para verificar as culturas alternativas 
mas não passamos, nobre Senador, de reuniões e reu
niões, que nada definem. 

Sr. Presidente, a gravidade do problema me obriga a 
fazer um apelo veemente às autoridades públicas: se não 
pudermos combater o bicudo- os Estados Unidos con
vivem com essa praga, e tiram grande lu_cro na süa_ pro
dução de algodão- se não pudermos conviver com essa 
praga. que o Governo, pelo menos, faça uma análise ri
gorosa, circunstanciada das conseqüências catastróficas 
do desaparecimento de uma das maiores e mais impor
tantes culturas da região, para que esse povo não desani
me, para que esse povo encontre uma maneira de sobre
viver, porque jâ agora em conseqüência do bicudo Sr. 
Presidente, chamo a atenção disso com veemência: há 
agricultores, das áreas algodoeiras que apesar do exce
lente inverno, deste ano, já solicitam ao Governo frentes 
de serviço para salvá-los da miséria. Sr. Presidente, não 
teremos mais apenas as frentes de serviços das grandes 
secas do Nordeste; a catástrofe do bicudo vai tornar as 
frentes de serviço um instrumento permanente de assis
tência social, sem qualquer esperança de que essas popu
lações se integ_rem ao desenvolvimento regional. 

Fica o meu apelo e espero que o Governo realmente 
olhe com serte_dade essa momentosa questão que afeta e 
aflige o povo nordestino. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno út).ico, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 212, de 1985 (n• 4.452/77, na Casa de 
origem), que revoga a Lei n~' 6.905, de 11 de maio de 
1981, os Decretos~Leis nYs 594, de 27 de maio de 
1969, 1.617, de 3 de março de 1968, e I.924, de 20 de 
janeiro de 1982, o art. 48 da Lei n~> 6.251, de 8 de ou
tubro de 1975, art. 31' do Decreto~ lei nq 1.923, de 20 
de janeiro de 1982. dá nova redaçào ao inciso I e§ li' 
do art. 2~' da Lei n9 6.168, de 9 de dezembro de 1974, 
e fixa normas de instituição e funcionamento da Lo
teria Esportiva Federal, tendo 

PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s 486 e 
487, de 1986, das Comissões: 

- de Educa~,;ão e Cultura; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.} 

O Sr. Nelson Carneiro ---Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discu
tir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre&jdente, Srs. 
Senadores: 

Ao me congratular com a aprovação desse projeto, 
q~ faz-justiqa-aes--qu-e possibilitam a-arrer-...adaçàc-dos- re
cursos para a Loteria Esportiva Federal, desejo lembrar 
que há alguns anos, logo que foi instituída a Loteria Fe
deral, tive oportunidade de apresentar um projeto de lei 
que destinava uma pequena percentagem para a luta em 
favor da reCcuperação dos menores abandonados. O pro
jeto chegou ao exame da Comissão de Constituição e 
Justiça, e ali o nosso saudoso e eminente colega para
naense Accíoly Filho ~eu um notável parecer em qu~ suw 
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geria que todos os aumentos que se fizessem, dâH por 
diante, fossem divididos em partes iguais, e metade- des
ses aumentos fosse destinada aos menores abandonados. 
O projeto foi aprovado unanimemente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, mas não logrou aprovação do Se
nado Federal. 

Aquela idéia generosa, que podia ter germinado e pro
piciado recursos à luta contra a infância abandonada 
não vingou mas, vinga, hoje,_Sr. PresiQente, outro proje
to que propicia recursos à Justiça Eleitoral. 

Ao lembrar aquele insucesso parlamentar, infelizmen
te ocorrido, porque aprovado, o projeto teria aberto no
vas perspectivas para evitar o crescente número de me
nores abandonados ou desamparados neste País - ao 
fazer isto, quero relembrar aqui a memória daquele 
grande homem público, daquele eminente jurista, daque
le lúcido parlamentar que foi Accioly Filho, cuja 
lembrança todos guardamos e cuja memória a cada mo
mento devemos reverenciar. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçãni senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 212, DE 1985 

(NY 4.452/77, na Casa de origem) 

Rcloga a Lei n~ 6.905, de II de maio de 1981, os 
Decretos-lt~·is n~s. 594, de 27 de maio de 1969, 1.617, 
de 3 de março de 1968, e 1.924, de 20 de janeiro de 
1982, o art. 48 da Lei n\1 6.251, de 8 de outubro de 
1975, art. 3'-' do Decreto-lei n~ 1.923, de 20 de janeiro 
de 1982, dâ nom redaçào ao inciso I e§ I'>' do art. 2» 
da Lei n'-' 6. 168, de 9 de dezembro de 1974, e fixa nor
mas de in~otituiçào e Tundoilamento da Loteria Espor
tha Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~> Fica instituída a Loteria Esportiva Federal 
para a exploração, em qualquer parte do território na
cional, de todas as formas de concursos de prognósticos 
esportivos. 

Art. 29 Fica o Conselho Superior das Caixas Econó
micas Federais, através da administração do serviço de 
Loteria Federal e com a coluboraçào das Caixus Econó
micas Fedcr.ais, incumbido de dur execução aos serviços 
relacionados com concursos de prognósticos esportivos. 

Art. J<:> A totalidade dos recursos obtidos com a ex
plowçào da Loteria Esportiva Federal será obrigatoiia
mente aplicada de acordo com as seguintes. porcenta
gens: 
I- 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento 

dos prémios, incluso no percentual o respectivo recolhi
mento do imposto sobre a renda: 
H- 20% (vinte por cento) pora a Caixa Econômica 

Federal, sendo 10% (dez por cento) para custear as des
pe~a:. dos serviços da Lokria Esportiva Federal e 10% 
(dez por cento) para o pagamento aos revendedores~ 

III- JOSO (dez por cento) para pagamento da cota de 
previdência. a qual será recolhida ao Banco do Brasil 
S/ A. em guia própria, à conta do Ministério da Previ
dêncm e Assistência Social - MPAS; 

IV- 10% (dez por cenco) para os clubes de fute_f?ol 
profissiomll filiados à 1• Divisão e suas respectivas fede
rações estaduais, na proporção de 80% (oitenta por cen
to) para os clubes c 20% (vinte por cento) para as fede
rações; 

V- 15% (quinze por cento) para o esporte de for
mação e promoção social, treinamento e transporte de 
atleta nas competições nacionais e internacionais cons
tantes do cah:ndário oficial de cada entidade, aprovado 
no ano anterior ao de sua realização pelo Ministério da 
Educação. 

§ I"' Os recursos destinados por este artigo para o es
porte de formação, promoção social, treinamento e 
transporte de atleta serão repassados diretamente pela 
Caixa Económica Federal ao Ministério da Educ"ação, 
que os sub-repassará aos beneficiados, mediante a prévia 
aprovação de planos de aplicação, ficando assegurado à 
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Confederação· Brasileira de Futebol - CBF o repasse 
automático equivalente ao líquido de um teste, no inicio 
de cada ano, para a organização do Campeonato Brasi
leiro e, nos anos de realização do Campeonato Mundial, 
o valor de mais um teste, para treinamento e transporte 
da seleção brasileira que dele participar. 

§ 2~' Caberá ao Ministério da Educação fixar os cri
térios para distribuição dos recursos a órgãos estaduais, 
municipais, confederações,Comitê federações, Olímpico 
Brasileiro, Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, 
Associação Brasileira de Cronistas Esportivos e demais 
órgãos e entidades envolvidos com o esporte. 

§ J9 No repasse do percentual destinado às confede
rações desportivas, o Ministério da Educação destinará 
maiores recursos aos desportos, tendo em vista o nível de 
desenvolvimento técnico desportivo, a popularidade de 
sua prática e o número de atletas confederados. 

§ 49 A cota de previdência oriunda da Loteria Es
portiva recolhida será obrigatoriamente aplicada no cus
teio de programas e projetas esportivos com abrangência 
municipal e que visem à integração social do menor ca
rente. 

Art. 4~ O Conselho Superior das Caixas Económi
cas Federais promoverá, semestralmente, um concurso 
adicional e especial de prognósticos. envolvendo qual
quer i"nodalidade desportiva, cuja renda líquida total 
destinur-se-á ao atendimento de preparo e à participação 
de delegações brasileiras nos jogos olimpicos, nas com
petições internacionais e nas competições a elas conside
radas como preparatórias ou classlficatórias, com priori
dade para os desportos coletlvos e de massa, e será repas
sada na conformidade do ~ l~' do art. 31' desta lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, 
considera-se renda líquida total a resultante da arreca
daçüo do concurso, deduzidas as parcelas destinadas ~ 
Caixa Económica Federal e ao pagamento dos prêmios. 

Art. 59 O inciso I e o§ 1'>' do art. 29 da Lei n'>' 6.168, 
de 9 de dezembro de 1974. passam a vigorar com a se
guinte redução: 

''Art. 21' .............•..•..•..... 
I- a_renda líquida da Loteria Federal, na forma 

da legislação específica em vigor; 
............... 

§ !Y A Caixa Económica Federal, pela exe
-cução das tarefas pertinentes à exploração da Lote
ria Federal, coletará a comissão de 20% (·únte por 
cento) sobre a renda bruta respectiva." 

Art. 69 O Conselho Superior das Caixas Económi
cas Federais e o Conselho Nacional de Desportos, den
tro do prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publi
cuçào, deverão apresentar aos Ministérios da Fazenda e 
da Educaçào um único anteprojeto de regulamen.tação 
desta lei. 

Art. 71' Esta lei entra em vigor no exercício financei
ro seguinte ao da sua publicação. 

Art. 89 Ficam revogados o art. 48 da Lei n96.251, de 
8 de outubro de 1975. a Lei n~' 6.905, de ll de maio de 
198l. e os Decreto:.-leis n~' 594, de 27 de maio de 1969; n9 
1.617, de 3demat-çode !968, en9l.924, de20 de janeiro 
de 1982, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Passa-se ago
ra à apreciação do Requerimento n~' 321, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n'>' 
01, de 1986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, passa-se à "Discussão do Projeto 

de Lei do Senado n~' O 1, de I 986 que altera dispositvo da 
Lei n'>' 6.333, de 18 de maio de 76, que dispõe sobre a or
ganização bãsica do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral e_dá_outras providências. Dependendo de pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito 
Federal.'' 

Solicito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
m-parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este Projeto, elaborado pelo Exm9 Sr. Governador do 
Distrito Federal e remetido a esta Casa pelo Exm~' Sr. 
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Presidente da República, visa a, alterando dispositivos 
da Lei n'>' 6.333, de 18 de maio de 1976, fixar o efetivo do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. As alterações 
incidem sobre o art. 30 da referida Lei e dois de seus pa
rágrafos. 

As duas prii-tcipais alterações consistem na criação dos 
Quadros de Oficiais BM, Cirurgiões-Dentistas e de Ofi
cial BM Capelão. As demais alterações são conseqUentes 
a essas duas. 

A Mensagme do Exm9 Sr. Presidente da República 
vem devidamente acompanhada de Exposição de Moti
vos do Exm9 Sr. Governador do Distrito Federal, a qual, 
reportando-se à exposição de motivos por sua vez apre
sentada pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de bom
beiros do Distrito Federal, afirma que a proposta "irá 
atender realmente as necessidades da corporação, consi
derando o aumento de suas atividades em todas as áreas, 
principalmente na prevenção e na formação técnica
profissional do bombeiro-militar". 

Aduz o Sr. Governador.: .. 0 aumento situa-se na faixa 
de 80% (oitenta por cento) em relação à última Fixação 
de Efetivo, ocorrida através da Lei nY 6.673, de 05 de ju
lho de 1979. O anteprojeto em lidejã recebeu parecer fa
vorável do Estado-Maior do Exército". 

É patente a constitucionalidade do Projeto. A compe
tência legislativa, ex vi do§ 19 do art. 17 da Constituição, 
pertence ao Senado Federal. E a iniciativa, ao Presidente 
da República, por força do disposto no inciso IV do art. 
57, também da Constituição da República. 

Sendo administrativa a matéria, deve esta Comissão 
pronunciar-se, também, sobre o mérito do Projeto , 
Parece-nos que as niedidas que dela são objeto corres
pondem a necessidades suficientemente aferidas pelas 
autoridades competentes. O Comandante-Geral do Cor
po de Bombeiros foi_ autor de uma exposição de motivos 
ao Governador. O Estado-Maior do Exéricifo exarou 
parecer favorável à adoção dessas medidas. O Sr. Presi
dente da República deu-lhe o seu placet, enviando Men
Sagem a esta Casa. Afigura-se indubitável que o Projeto 
deve ser aprovado. Mas deve ser aprimorado, no âmbito 
e na competênica desta Comissão, pois .o Projeto visa 
atualizar dispositivos da Lei n~' 6.333, de 18 de maio de 
1976, que em razão de outros dispositivos, especialmente 
do Decreto-lei nY 2.010. de 12 de janeiro de 1983, perde
ram sua eficácia. 

A Polícia Militar do Distrito Federal, através da Lei n• 
7.457, de 09 de abril de 1986, tever regularizada em sua 
Lei de Organização Básica as novas situações previstas 
no c:itado Decreto-lei n9 2.010. 

Levadas em consideração as finalidades rpecípuas e 
distintas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, as 
alterações propsotas pretendem simplesmente adequá-lo 
ao correto cumprimento de suas missões institucionais, a 
exemplo do que já foi feito em relação à Polícia Militar 
do Distrito Federal. 

Apresentamos, assim, o seguinte substitutivo: 
O Senado Federal decreta: 
Art. I~' Os artigos 39, 9~', 10, li e 30 da Lei n9 6.333, 

de IS de maio de 1976, passam a vigorar com as seguin
te~ alterações: 

Art. 3'>' O Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral subordina-se administrativamente ao Gover
nador do Distrito Federal e operacionalmente ao 
Secretário de Segurança Pública, para fins de em· 
prego nas ações de segurança contra incêndios e sal
vamentos. 

A ri~ ~9· ·o u;mllnd.ante:a'e·r~i · d~· ·c~;p~ · d~ 
Bombeiros do Distrito Federal é o responsável pela 
administração, comando e emprego da Corporação. 

Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiro do Distrito Federal será um Oficial da 
ativa, do último posto, da própria Corporação. 

_ _ _§ 1"' Sempre que a escolha não recair no Coro· 
nel BM mais antigo da Corporação, terá ele prece
dência funciórial sobre os demais Oficiais BM. 

§ 29 O proVimento do Cargo de Comandante
Geral será feito mediante ato d.o Governador do 
DíSti-ítO Federal, após aprovação, pelo Ministro do 
Exército, do nome indicado, observada a forrri"ação 
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profissional do Oficial para o exercíCio de Coman
do. 

Art. 1 1. O Cargo de Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal poderá, 
também, ser exercido por um Oficial Superior da 
ati v a do Exército ~om o_ posto de Coro_n~l. proposto 
ao Ministro do. Exêrcito pelo Governador do Distri
to Federal. 

A;t~ '36.' · 'óTP;s~~~í-d~c~;;~~d;-s;-~b;i;~s~d~ 
Distrito Federal compõe-se de: 

I - Pessoal da Ativa: 

a) Oficiais;- cõtfSfitulii.do os seguintes Quadros: 
-Quadro de Oficiais BM (QOBM). 
-Quadro de Oficiais BM Médicos- (QOBM/-

Méd). . . 
-Quadro de Of[ciai$ BM Cirurgiões-Dentistas 

(QOBMfC. Den). 
-Quadro de Oficiai_s Btyl ___ de Administração 

(QOBM/Adm). 
-Quadro de Oficiaís BM Especialistas 

(QOBM/Esp). 

-Quadro de Oficiais BM Capelão (QOBM/
Cap). 

8)2 n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

II- ...... : .......... ·········'··········· 

§ I• •... ······"···· .. ••·••·•·•·•·••••·•• 
§ 29 Os Quadr9s de OficiãiS-- BM Médicos 

(QOBMjMéd) e cte Oficiais BM Cirurgiões
Dentistas· (QOBMjDen) serão constituídos pelos 
oficiais que, mediante concurso, ingressarem na 
Corporação diplomados nas respectivas ãreas, por 
escolas oficiaiS ou ·reCOnhecidas oficialmente. 

§ 3• .......... -··· ... ·-·~· "-·~~·· ... ~· ..• . .. 
§ 49 Compete ao Gove~ador do Distrito F~de-

ral regulamentar os. quadros_ de que trata este art1go, 
bem assim o:de Capelão BM, por proposta do 
Comandante-Geral da Corporação, ouvido o Mi
nistêrio do Exércico. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador José Ignâcio Ferreira o parecer -dã Co
missão do Distrito Federal. 

O SR. JOSÉ !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto ora submetido à nossa _ag_recíação decorre 
de solicitação do Governo do Distrito Federal e tem por 
objeto altera-r preceitos da lei de Organização Básica do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Ao justificar a solicitação, o Sr. Governador do [.)istri· 
to Federal salientou que as modificações propostas irão 
atender à_s reais necessidades daquela digna Corporação, 
tendo em vista o aumento de suas atividades em todas as 
áreas, principalmente na prevenção e na formação 
técnicO-pi-oflSsiõnal do bombeiro-mili.tar. . _ 

Aduz, ainda, que o aumento de efetlvo se SJtua ~a fai
xa de 80% e que a proposta mereceu a aprovaçao do 
Estado-Maior do Exército. - ---

Ressalta do exposto que a Proposição visa a ampliar 
os efetivos do Corpo de Bombeiros de Brasília. A medi
da merece nosso integral apoio, tantos e tão relevantes 
são os serviços prestados por esse valoroso corpo de ser
vidores à comunidade brasilíense. A providência reivin
dicada foi também objeto de estudo pelo Estado-Maior 
do Exercito, que com ela concordou. 

Manifestamos-nos, assim, favoralmente ao Projeto, 
por considerá-to conveniente e oportuno. . 

Sr. Presidente, também, favoravelmente, nos mamfes~ 
tamos, porque a examinamos, à emenda substitutiva que 
foi, inclusive, lida pelo eminente Senador Martins Filho, 
aqui, no plenário, e detivemo-nos, partido por artigo, e 
estamos inteiramente de acordo com os seus termos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do substuti
vo, em turno único, que tem preferência regimental. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 
_ (Pausa.) 

Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de serre

digido o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estando a 
matéria em regime de urgência, vai-se passar imediata
mente à sua apreciação, em turno suplementar. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que 
será lido pelo Sr. {~?-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 808, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n91, de 1986 
-DF. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o 
turno suplementar do substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado n9 1, de 1986-DF, que altera dispositivos da Lei 
n9 6.333, de 18 de maio de 1976, que dispõe sobre a Orga
nização Básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' • DE 1986 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 1, de 
I986~DF, que altera dispositivos da Lei n9 6.333, de 
18 áe maio de 1976, que dispõe sobre a Organização 
Básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. ]9 Os arts. 39, 99, 10, II e 30 da Lei n9 6.333, de 
18 de maio de 1976, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

A;t: · 3; · ·o·c~~p~·ci~ ·a~~-b~i~~~ ct~· Di~t;it~ ·p~_ 
dera! subordina-se, administrativamente, ao Gover
nador do Distrito Federal e, operacionalmente, ao 
Secretário de Segurança Pública, para fins de em
prego das ações de segurança contra incêndios e sal
vamentos. 

Art. 99 O Comandante--Geral do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal é o responsável pela 
administração, comando e emprego da Corporação. 

Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal será um Oficial da 
ativa, do último posto, da própria Corporação. 

§ 19 Sempre que a escolha não recair no Coro
nel BM mais antigo da Corporação, terâ ele prece
dência funcional sobre os demais Oficiais BM. 

§ 29 O provimento do cargo de Comandante
Geral serâ feito mediante ato do Governador do 
Distrito Federal, após aprovação, pelo Ministro do 
Exército, do nome indicado, observada a formação 
profissional do Oficial para o exercício do Coman
do. 

Art. 11. O cargo de Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal poderá, 
tambêm, ser exercido por um Oficial Superior da 
ativa do Exército, com O p-osto de Coronel, propos
to ao Ministro do Exêrcito pelo Governador do 
Distrito Federal. 
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Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal compõe--se de: 

I -Pessoal da ativa: 
a) Oficiais, constituindo os seguintes Quadros: 
~Quadro de Oficiais BM (QOBM e); 
-Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/-

Méd.); 
- Quadro de Oficiais BM Cirurgiões-Dentistas 

(QOBM/C.Den.); 
-Quadro de Oficiais BM de Administração 

(QOBM/Adm.); 
-Quadro de Oficiais BM Especialistas 

(QOBM/Esp.); 
-Quadro de Oficiais BM Capelões (QOBM/-

Cap). 
b) ..................................... . 
11- ................................... . 
§ 1• .................................. . 

1 § 29 Os quadros de OfiCiais BM Médicos' 
(QOBMjMéd.) e de Ofíciais BM Cirurgiões
Dentistas (QOBMJC.Den.) serão constituídos pelos 
ofiCfais que,- mediante concurso, ingressarem na 
Corporação, diplomados nas respectivas áreas por 
escolas oficiais ou reconhecidas oficialmente. 
s 39 •••.•.•...•..... ' ..• ' •.•..•• ' ••••• ~ •••• 

- § 49 Compete ao Governador do Distrito Fe
deral regulamantar os Quadros de que trata este ar
tigo, assim como o de Capelão BM, por proposta do 
Comandante Geral da Corporação, ouvido o Minis
tério do Exército. 

ArL 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em discus
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão em turno suplementar, nos ter
mos do art. 318 do Regimento Interno a matéria vai à 
sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
vai suspender os trabalhos durante 5 minutos, para que 
haja um ordenamento na matéria que vai ser discutida 
em regime de urgência. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 12 horas e 34 minutos, a sessão é rea
berta às 12 horas e 50 minutos.) 

o -SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta 
a sessão. 

PasSa~se a ãpTeciação do Requerimento n9 322, de ur
gência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 54, de 1986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciação da matêria:_ 

.. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara de n9 54, de 1986, de iniciativa do Senhor 
Presidente da Repúblíca, que dispõe sobre os órgãos 
de administração do Ministêrio PúbHco do Distrito 
Federal e dá outras providências. 

Dependendo de pareceres das Comissões do Dis
trito Federal e de Finanças." 

Sobre a mesa, parecer da Comissão do Distrito Fede
ral que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 809, de 1986 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n9 54, de 1986 (n'? 7.634, de 1984, 
na origem), que "dispõe sobre os Órgãos de adminis
tração do Ministédo Público do Distrito Federal e dá 
outras providências." 

Relator: Senador Nivatdo Machado 
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 

termos do art, 51 da Constituição Federal, vem a exame 
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desta Comissão Projeto de Lei da Câmara dispondo 
sobre os órgãos de administração do Ministério Público 
do Distrito Federal e dando outras providências. 

A Mensagem Presidencial encaminhadora do Projeto 
se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Minis
tério da Justiça, esclarecendo que a Proposição se origi
nou Hde estudos levados a efeito por este Ministérfo e 
que visavam a atender às necessidades inadiáveis do ~i~ 
nistério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em 
face da edição da Lei Comp[e-m.entar n~> 401 de 14 de de
zembro de 1981. 

A citada Lei Complementar fixou as normas gerais 
para a organização e o funcionamento_ do Ministério 
Público dos Estados e do Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

Aquele Diploma, complemento constitucional, de âm
bito nacional, é auto-aplicável nos serviços federais, sem 
necessidade de legislação posterior. Os Estados é que, 
respeitados os princípios nela ínsitos, sujeitam-se à adap
tação mediante legislação ordinária. Esse o entendimen
to deste Minjstério, no Processo n"' 21.402/83, que con
cluiu: 

"Por via de conseqüência: _ 
1. Todas as disponibilidades da Lei Orgânica 

dos MiníStério"S Público Estaduais, por se encontra
rem vigindo, são auto-aplicáveis desde então (15-12-
81) ao parque local,_ e, naquilo que lhe sejam con
trárias, as da Lei n9 3.434, de 1958, acham-se derro
gadas". 

Não obstante a sua aplicação imediata, a referida Lei 
Complementar n9 40 deixa à legislação local a adequação 
quanto aos detalhes e às pecularidades regionais. 

Encontra-se em estudo o anteprojeto de Lei Orgânica 
do Ministério Público do Distrito -Federal, a qual será 
aplicada ao Ministério Público dos Territórios Federais. 
Todavia, a pressão dos problemas, acumulados através 
dos anos, conduz este Ministério a s-olícitar de ~assa!=~
celência providências urgentes e inadiáveis_ no s_~~ti4_o de 
submeter ao Congresso Nacional uma proposição com 
um mínimo de artigos, que virão tornar exeqOíveis, des
de logo, alguns espaços vazios contidos na Lei Com_ple-
mentar n9 40, de 1981"._ _ ___________ _ 

A iniciativa preSfden.cial foi examinada inicíalmente 
na Câmara dos Deputados onde mereceu aprovação. 

O projeto define os órgãos de administração superior e 
de execução da Instituição; determina os limites da auto
nomia administrativa e financeira; disciplina o nível e as 
prerrogativas e a representação do Procurador-Geral da 
Justiça; implanta, organiza e disciplina o funcionamento 
do Código de Procuradores; estrutura ~_Çonselho Supe
rior; organiza a Corregedoria Geral; e dispõe sobre as 
prerrogativas dos membros da Instituição, conforme 
preceituado pela Lei Complementar n"' 40.381, bem a~
sim sobre os casos de afastamento dos. membros do MI
nistério Público. 
- Assegura, por outro lado, além dos vencimentos e 

vantagens jã diferidos por outros diplomas legais, as gra
tificações expressamente_previs~~~-na Lei Complementar 
n"' 40.381, imprescindíveis ao desempenho funcional e 
também necessãrias ao aperfeiçoamento dos membros 
do Ministério Público. 

Destaque-se a extenção ao Minístêrio PúbliCo-dOs Ter
ritórios das normas propostas, de forma que, enquanto 
os seus membros estiverem no efetivo exercício em cir
cunscrição judidâri"a do interior, fará jus a uma: Gi-atHi
cação de 30% (trinta por cento) de seu vencimento; e, se 
ultrapassar a distância de 200km da Capital, a gratifi
cação será de 50% {CinqUenta por cento). 

Considerando que as despesas com a execução da pro
posta correrão à conta das dotações próprias, consigna
das no orçamento do Ministério Público do Distrito Fe
deral, somos, no âmbito desta Comissão, pela sua apro-
vação. . 

Sala das Comissões, 12 de-:ii(lsto de 1986. - Lourival 
Baptista, Presidente, em exercício.- Nivaldo Machado, 
Relator -Benedito Ferreira - Carlos Lyra - Marcelo 
Miranda - Ccsar Cais. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para proferir o pa
recer da Comissão de Finanças. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JOSÉ UNS (PFL- CE. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente,_Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei em epígrafe, ora submetido à r_evisão 
do Senado Federal compõe-se de trinta e dois artigos e 
visa a atender necessidades inadiáveis de organização e 
funconamento do Ministério Público do Distrito Federal 
e do Ministério Público dos Territórios, antecipando-se 
a uma futura Lei Orgânica. no que tange as aludidas ma· 

- térias, a fim de "tornar exeqUíveis, desde logo, alguns es· 
paços vazios contidos na Lei Complementar n9 40/81 ", 
no dizer Qa ExposiÇão de MotiYos nQ 99, de 26 de março 
de 1986, do Senhor Ministro da Justiça, que acompanha 
a mensagem nl' 146, de 12 de maio p.p., do Exm"' Senhor 
Presidente da República, 

·2: -A Lei Complementar n9 40, de 14 de dezembro de 
1981, estabelece normas gerais a serem adotadas na Or
ganização do Ministério Público Estadual - consoante 
previsto no parágrafo único do art. 95 da Constituição 
-e suas normas aplicam-se à organização do Ministério 
Público do Distrito Federal e dos Territórios, no que 
couber, por força do disposto em seu art. 60. 

3. Como é sabido, por peculiaridades institucionais 
decorrentes da não autonomia tot::~l da Capital da Re
pública e, menos ainda, dos Territórios federais, cabe à 
Administração Federal, no âmbito do Ministério da Jus
tiça, prOver às necessidades da própria existência e ma
nutenção do Ministério Público do Distrito Federal e 
dos Territórios, consignando-lhes dotações orç<Jmen
tárias específicas no Orçamento Geral da União. 

4. Em síntese - e transcrevendo os próprios termos 
da aludida Exposição de Motivos do Ministério da Jus
tiça - as principais normas constantes do Projeto de 
Lei sob exame têm o conteúdo seguinte: 

"Definem os órgãos de administração superior e 
de execução da Instituição (Ministério Público do 
Distrito Federal), determinam os limifis de-autono
mia administrativa e financeira, disciplinam o nível, 
as prerrogativas e a representação do Procurador
Geral de Justiça, implantam, organizam e discipli
llanl 6 funcionamento do Colégio de Procuradores, 
estruturam o Conselho Superior, organizam a Cor
regedoria Geral e dispõem sobre as prerrogativas 
dos membros da institUição conforme preceitua a 
Lei Complementar n~' 40/81, bem como sobre os ca
sos de afastamento dos membros do Ministério 
Público. 

Além .. dos vencimentos e vantagens. assegurados 
aos integrantes da Instituição, através de diplomas 
outros, disciplina ( ... ) as gratificações expressamen
te previstas na Lei Complelentar n9 40/81, impres
cindíveis ao desempenho funcional e também neces
sárias ao aperfeiçoamento dos membros do Minis
tério Público .... 

Ao Promotor de Justiça Substituto é assegurado 
tratamento congénere ao deferido pelo art. 36 da 
Lei n"' 7.086, de 22 de dezembro de 1982. 

Aos membros do Ministério Público dos Terri
tórios federais aplicam-se, no que couber, as dispo
sições ( ... ), sendo-lhes assegurada a percepção da 
gratifiéãção quando em exercício em circunscrição 
judicíárla de difícil provimento, garantida pela Lei 
Complementar n"' 40j81. 

( ... ) edita normas gerais pãr-a inSàição e reali
zação do concurso de ingresso na carreira". 

5. :t: evidente que, dessa gama de disposições, consi
deradas urgentes e inadiáveis pelo Ministério da Justiça, 
resultará considerável aumento de despesa da União, 
não quantífiéaôo pelo Poder Executivo, mas que, de con
formidade com a delegação inserta na vigente Lei de 
Meios, ensejará, oportunamente, a abertura de créditos 
suplementares, compatíveis com a previsão constante no 
art. 30 do Projeto, segundo o qual "as despesas com a 
execução desta lei correrão à conta das dotações pró
prias, consignadas _no orçamento do Ministério Público 
do DiStrito Federal". 

6. Assim sendo, à vista dos convincentes motivos 
alegados pelo Poder Executivo, que já foram acolhidos 
pela Câmara dos Deputados, manifestamo-nos, tam
bém, quanto ao mérito dos aspectos financeiros envolvi
dos pela aprovação total do Projeto sob exame, dada a 
sua conveniência e oportunidade. 

:É o-nosso parecer e voto. 
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O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19-

Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS (de plenário) 
Oferecidas ao Projeto de Lei 

Da Câmara N~> 54/86 

EMENDA No I 

Dá-se nova redaçào ao item VII, do art. 5"', que passa 
a vigorar com o seguinte teor: 

''Art. 5q •. • •••• -.-·-············· 
VIII -Deliberar sobre o afastamento de 

membros do Ministério Público para frenquentar 
cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, 
no País ou no exterior." 

Dá-se noYa redação aos itens I, V, VIII e XVII, do art. 
II, que passam a vigorar com o seguinte teor: 

.~Art. II ................. ~- ..... . 
I -Deliberar sobre recomendações, sem caráter 

normativo, a serem feitas aos órgãos do Ministério 
Público para desempenho de suas funções, nos ca
sos em que se mostrar conveniente a atuação unifor
me: 

V- Deliberar sobre o afastamento de membro 
do Ministério Público para exercer cargo, emprego 
ou função de nível equivalente ou superior na admi
nistração direta ou indireta; 

VIII- Deliberar nos processos que tratem de 
suspensão oU demissão de membro do Ministério 
Público; 

XVII- Deliberar sobre a aplicação das normas 
administrativas e financeiras que digam respeito ao 
Ministério Público." 

Justificação 

Apenas substitUi-se a expressão "opinar" por "delibe
rar" nas circunstâncias apropriadas, vez que, um órgão 
colegiado de nível superior de administraçãc não deve 
opinar e sim decidir nos assuntos pertinentes à adminis
tração, fazendo com que as decisões St?j_fi_!TI_l}lais aprimo
radas, porquanto decididas em análise e discussão pelos 
seus representantes para tal fim recolhidos. 

Salas das Se5.'iões, em 14 de agosto de 1986. -Alexan
dre Costa. 

EMENDA N• 2 

Dã-se nova redação ao item I, do artigo 18, que passa 
a vigorar com o seguinte teor: 

"Art. 18 ..........••. -....•..... , .....•• 
I -Receber o tratamento e usar das prerrogati

vas e a representação dispensados aos membros do 
Poder Judiciário perante os quais oficiem." 

Justificação 

A Lei iguala os membros do Ministério Público aos . 
magistrados. Dentro dessa ótica, a nova redação visa a 
dar maior clareza ao texto original, afinando-se, assim, 
com o preceito maior da igualdade estabelecida. 

-Sal'3. ·d;s Sessõ~s. em 14 de agosto de J 986. - AJexan~ 
dre Costa. 

EMENDA N• 3 

Insere-se, no art. 21, o item, IV, que passa a vigorar 
com o seguinte teor: 

"Art. 21 ............................ -·. 
III -Gratificação por participação em concur

. ·so; ·e--

IV- Auxílio-transporte." 

Justificação 

A mobilidade dos membros do Ministério Público é 
fator muitas vezes decisivo em suas atuações e, conse
qíientemente, nos processos judiciais e nas ações de fisca~ 
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Iizar o cumprimento da lei representando a sociedade. O 
sistema de auxílio-transporte, além de propiciar maior 
agilização nos serviços, é mais econômico para o Poder 
Público, mais seguro õo tocante à -discreç_ão nas ações. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986. Alexandre 
Costa. 

EMENDA N• 4 

Dá-se nova redação ao§ 49, do art. 21, que passa a vi
gorar com o seguinte teor: 

"Art. 21 
§ 41' Os membros dos órgãos de deliberação co

letiva farão jus a uma gratificação pelo compareci
mento às sessões, segundo o disposto na legislação 
vigente." 

Justificação 

A redaçào original é dis_criminatória e põe;-Por ·conse
qUência, em posições diferentes, órgãos que, na essência, 
exercem atribuições e tomam decisões, na administração 
superior do Ministério Público. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto 1986.--: Alexandre 
Costa. 

EMENDA N• 5 

Suprima-se o § 5~>, do art. 21. 

Justificação 

Em razão de nova redaçãQ dada ao§ 4~>, do art. 21, o§ 
5~' do mesmo artigo, tornou-se inóc_u_o e_ conflitante com 
o novo princípio ausente. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986.- Alexan
dre Costa. 

EMENDA N• 6 

Dá-se nova redação ao artigo 24, que pasSa -a-vigorar 
com o seguinte teor: 

"Art. 24 Nos casos omissos nesta lei, aplicam
se, supletivamente, as normas da Lei Complementar 
n~' 35, de 14-3-79, e, sucesSivamente, as ·normas ge
rais referentes aos funcioilãrios--CíVlsda União." 

Justificação 

A nova redação torna mais claro e juriáicãrriente" pre
ciso o prinCíjjfo-·au-sente no projeto orlgTn-al~--inclusive, 
atenta à especificidade normativa que a regra jurídica 
deve atender. 

Sala das Sessões, eril 14 de agosto 1986.- Alexandre 
Costa. 

EMENDA N• 7 

Dá-se nova redação ao Parâgr<ifo Único, do art~ 26, 
que passa a vigorar com§ 1 Y e acrescenta a esse artigo o§ 
2•. 

"Art. 26. . ............................. . 
§ 11' O membro do Ministério PúblicO dos Ter

ritórlo-s Federais, enquanto em efetivo exercício de 
suas funções instttucionais, fará jus a uma grãtifi
cação de 30% (tririta pOr cento) de seu vencimento; 
se a distância ultrapassar 200 (duzentos) quilóme
tros da respectiva capital, a gratificação será de 50% 
(cinqUenta por cento). 

§ 29 t assegurado aos Promotores Sub_stitutQS, 
Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça dos 
Quadros do MiniStéiio-Público do Distrito Federal 
e Territórios, inscritos na:s respectrvas Secionais da 
Ordem dos Advogados do _Brasil, até 15 de de
zembro de 1981, o exercício da profissão de advoga
do, ressalvadas as restrições previstas na Lei nl' 
4.215, de 27 de abri! de 1963."_ 

Justificação 

As dificuldades de locomo_ção e transporte no interior 
e nos grandes centros estão sempre presentes, conquan~ 
to, em algumas vezes, por razões distintas. Porém, é no
tório, que nos centros urbanos, hoje, a problemática de 
locomoção e de transporte é até mais complexa e grave 
do que em cidades menores. Logo, não há porque man
ter a expressão "do interior". Quanto ao disposto no § 
. 2Y,. trata-se de conceder aos membros do Jvlinistério 
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Público nomeados os mesmos direitos que, por lei, já fo
ram concedidos aos mesmos servidores de outras unida
des da Federação." 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alexaridre 
Costa. 

EMENDA N• 8 

Acrescenta os artigos 33, 34, 35, 36 e 37 e seus parágra
fos com as seguintes redações: 

"Art. 33. O membro do Ministério Público li
cenciado para tratamento da própria saúde, não 
perderá sua posição na lista de antiguidade, 

Art. 24. Ao membro do Ministério Público 
assegurar-se-á, de acordo com sua antiguidade, a es
colha da Promotoria de Justiça, junto às circuns
crições judiciárias. 

Art. 35. Os membros do Ministério Público 
dos Territórios Federais poderão requerer remoção 
para o Distrito Federal, após quatro anos de efetivo 
exercício, na proporção de um quinto das vagas 
existentes, observados os critérios de antiguidade e 
merecimento, ressalvada a posição de antiguidade 
na classe, dos atuais Promotores de Justiça do Dis
trito Federal. 

Parágrafo único. A remoção referida neste arti
go somente ocorrerá após a promoção doilltimo da 
atual classe de Promotor Substituto. 

Art. 36. A Procuradoria Geral da Justiça, órgão 
executivo da administração superior do Ministério 
Público, tem por chefe o Procurador-Geral da Justiça, 
nomeado pelo Presidente da República, com prerrogati
vas e representação de Secretário de Estildo, para um 
mandato de 2 (dois) anos, dentre lista tríplice integrada 
por Procuradores de Justiça. 

§ 1 Y A list.:i. tríplice será elaborada medienta vo
tação secreta, pelos membros do Ministério Públi
co, na primeira qUinzena do mês e ano em que se ve
rificar o término do mandato do Procurador~Geral 
em exercício. 

§ 29 Qi'ganÍzada a lista de que-trata este artigo, 
será ela encaminhada, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Ministro da Justiça. 

§ 39 O Procurador-Ger~l de Justiça poderá ser 
reconduzido apenas por mais um biénio, observado 
o processo estabelecido neste artigo. 

§ 49 O Procurador~Geral de Justiça to.mará 
posse e entrará em exercício em sessão solene do 
Colégio de Procuradores, dentro de 5 (cinco) dias 
contados da publicação do reSpectivo ato de no-
meação. _ _ ___ _ 

Art. 37. O Procurador-Geral de Justiça poderá 
ser destituído do mandato pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos membros do Colégio de Procuradores, 
em_ caso de abuso de pgder. 

§ l~> A iniciativa do processo de impedimento 
caberá ao Col_égio _ _de_ rrpcuradores, pela maioria 
absoluta de seus membros. -

§ 29 Recebida e protocolada a proposta pelo 
Secretário do Colégio, este, no prazo de48 (quaren~ 
ta e oito) horas, dela cientificará pessoalmente o 
Procurador-Geral de Justiça, o qual poderá oferecer 
contestação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
ciência da proposta. 

§ 39 Oferecjda a ç~ntestação, será marcada, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a reunião que a apreciará, 
facultando-se, então, ao Procurador~Geral de Jus
tiça fazer sustentação oral, finda a qual, o Presiden

. te do Colégio procederá à coleta dos votos. 
§ 4~> A reunião será presidida pelo Procurador 

de Justiça mais antigo no cargo, observada a lista de 
antiguidade, servindo de Secretário aquele que exer
cer as funções perante o Colégio de Procuradores." 

Justificação 

Trata-se de emendas necessárias à boa condução ad
ministrativa do Ministério Público do Distrito Federal e 
dos Territórios na ausência injustificada de uma lei orgâ
nica específica conforme determina a Lei Complementar 
n• 40/81. 

Nessas circunstâncias e apenas pela omissão legislati
va, são os membros do Ministério Público _do Djstrito 
Federal prejudicados em seus direitos mais elementares 
que, se não supridos pela anuência do Poder Legislativo, 
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padecerão elevados prejuízos em suas carreiraS sacrifi
ciais. Com efeito, a simples licença para tratamento de 
saúde por período superior a 3 (três) dias implica em per
da de posição de antiguidade para a promoção. Esta 
constatação há de espantar, com certeza, os nobres cole
gas deste Senado Federal, mas é a realidade insofismável 
vivida tristemente pelos membros do Ministério Público 
que, nessas circunstâncias, ficam impedidos de adoecer. 

Essas e muitas outras i!ljustiças são sanadas nesta pro
posição, estabelecendo direitos tardios e sanando as 
omissões que, estou certo, todos condenamos. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 198_6.- Alexandre 
Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -_Discussão, 
em turno único, do projeto e das emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
silo. 

Encerrada a discussão com emendas, a matéria: vai à 
Comissão de Constituição e Justiça para exame do proje
to e das emendas e às demais ComissõeS~ CoriSl<intes do 
despacho inicial, para exame das emendas. 

Estando a matéria em regime de urgência, as Comis
sões proferirão os seus pareceres imediatamente. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso proferir o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça sObre o 
projeto e as emendas. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O projeto de: le_i, que disciplina os órgãos da adminis
tração superior do Ministério Público, originou-se de es
tudos feitos no Ministério da Justiça, que visavam a 
atender às necessidades inadiáveis do Ministério Público 
do Distrito Federal e dos Territórios, em face da edição 
da Lei Complementar n940, de 14 de dezembro de 1981. 
_ ~a lei complementar "fixou as normas gerais para a 
organização e o funcionamento do Ministério Público 
dos Estados e do Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios. 

Aquele diploma, complemento constitucional, de âm
bito nacional, é ~uto-ap!icãvel nos serviços federais, sem 
necessidade de legislação posterior. Os Estados é que, 
!espeitados os princípios nela lnsitos, sujeitam-se à adap
tação mediante legislação ordinária." 

Ess_e é o entendimento do Sr. Minístio da Justiça na 
exposição de motivos que faz ao Presidente da Repúbli
ca, justificando a necessidade da apresentação desse pro-. 
jeto de lei. 

O projeto se reveste de todas as formalidades legais e 
regimentais, não fere nenhum prinCípio constitucional. 
Mas o nobre Senador Alexandre Costa apresenta uma 
série de emendas. 

Assim, onde diz a Emenda n~" l, no seu art. 5~>: 

Art. 5Y São atribuições do Colégio de Procura
dores: 

Item 89 "opinar sobre o afastamento de membros 
do Ministério Público para freqUentar cursos ou se
minários de aperfeiçoamento e estudo, no País ou 
no exterior". 

A emenda pretende que, ao invês de opinar, conste de
liberar. -Então, o Colégio de Procuradores, ao invés de 
opinar, deliberaria sobre esse afastamento dos membros 
do Ministério Público. 
" Parece-me que é perfeitamente cabível a proposta do 
Nobre Senador e consulta aos interesses do Ministério 
Público. 

O parecer quanto a esse item, assim como aos demais 
de n9 I, V, VIII e XVII do artigo 11, também onde consta 
no projeto original que são atribuições do Conselho Su
perior do Ministério Púbico, opinar ... no inciso VI, onde 
diz: opinar seu pedido de reintegração, reversão e apro
veitamento de membros do Ministério Público, todos es
ses casos onde cita que o conselho deve opinar, a emenda 
propõe que se diga deliberar. 

A Emenda de n~' 2 visa dar uma nova redaçào ao inciso 
I do art. 18 com a seguinte redação: 

Art. 18, ...... , .......... , ·-···~··· .... . 
_I_- "Receber o tratamento e usar das prerrogati

vas e a representação dispensados aos membros do 
Poder Judiciário" perante os quais oficiem . 
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P::Lrece-me, também, Que a emenda é pertinente e con
sulta aos interesses do Ministêrio Público. 

A Emenda n~' 3 fala em gratificação por participação 
em concurso e auxílio-transporte. 

A Emenda n~' 4: 
Art. 21. .. -....... r •• A~··•••·••-·· 
§ 4~' os membros dos órgãos d_e deliberação co

Ietiva f'-lrão jus a uma gratificação pelo compareci
mento às sessões, segundo o disposto na Jegislaçii.o 
vigente. 

Não há nenhum óbice de natureza constitucional que 
se disponha desta forma. 

Penso, entretanto, Sr. Presidente, que na Emenda n<;> 7 
há um parágrafo que me parece inconveniente, que ê o§ 
29, que diz o seguinte: 

Art. 26. 

§. 2~ · · ~- ;~e8·u·r~d:; ~~~~·p;~~~-t~~;;-s~·bsii·t~i.~~. 
Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça dos 
Quadros do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios, inscritos nas respectivas Secionais da 
Ordem dos Advogados do Brasil, até 15 de de
zembro de 1981, o exercicio da profissão de advoga~ 
do, ressalvadas as restrições previstas na Lei n<:> 
4.215, de 27 de abril de 1963." 

Ora, se estamos admitindo que o Ministéiio Público 
tenha tratamento, prerrogativas e representação iguais 
aos membros do Poder Judiciârio, não podemos a um só 
tempo assegurar direitos, vantagens e prerrogativas sem 
impor qualquer tipo de impedimento. Então, se realmen
te o Ministério Público deseja se equiparar à MB.glsúatu
ra quanto ao tratamento peculiar e gozar- é _importan
te que assim se faça-, gozar de prerrogativas, represen
tação e tratamento igual ao da Magistratura, não se 
pode permitir que ele tenha o direito de advogar, 

Assim, opinaria no sentido de que se destaca-se o§ 2<:> 
da Emenda n<:> 7, destacar para rejeifar, opinando favora
velmente às Emendas n~' I, 11, III, IV, V, VI, de n<:> VII 
com esta restrição e de n<:> VIII. 

Concluíndo, Sr. Presidente, o parecer é favorável ao 
projeto, favorável às emendas enumeradas, propondo-se 
o d_estaque do§ 2<:> da Emenda n9 7 para fim de rejeição. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para proferir o 
parecer da Comissão do Distrito Federal sobre as emen
das. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs, Senadores: 

No Âmbito das atribuições regimentais da ComissãO 
do Distrito Federal, o nosso parecer é favorável, nos ter
mos do parecer oferecido pelo nobre Senador Octávio 
Cardoso, da Comissão de Constituição e Justiça, 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para proferir o pa
recer da Comissão de Finanças, sobre as emendas. 

O SR. JOSt UNS (PFL- CE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não repetirei a leitura das emendas que, praticamente, 
foi feita pelo nobre Senador Octávio Cardoso, quando 
pronunciou o parecer da Comissão de Constituíção ·e 
Justiça. 

Somos favoráveis a todas as emendas, mas mantemos 
a restrição feita ao§ 2~' da Emenda n~' 7, que diz respeito 

· ao art. 26, pela mesma razão alegada pelo nobre Senador 
Octávio Cardoso. Quando se equiparam os interessados 
à Magistratura, terão eles que arcar também com as res· 
trições que o posto, já nessa dimensão, tem que lhe im
por. 

O nosso parecer ê favoráveJ a iodas as emendas exceto 
a de n~' 7 no que diz respeito ao seu § 2<:>. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matêria, passa-se a votação do projeto, 
sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados, (Pausa) 

Aprovado. 
Passa-se à apreciação das em~ndas. 
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O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a 
·palavra ao Nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BEr-;EDJTO FERREIRA (PFL-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que o País e de modo especial as nos
sas grandes metrópoles clamam por uma nova ordem 
que propicie maior segurança às nossas popUlações, 
nada melhor do que o fortalecimento do Ministério 
Público, vez que ninguém discorda que a impunidade e a 
falta de ação enérgica da Justiça têm sido o grande veto r 
para esse estu.do_ de coisas em que, lamentavelmente, nós 
nos encontramos. Ninguém nega seja a impunidade a 
preceptora da corrupção dos costumes e, mais do que is
so, a grande estimuladora para o desenvolvimento ex
traordinário das estatísticas referentes à crescente onda 
da criminalid"ade. 

Daí porque.1'ejo com muita alegria esse fortalecimento 
do Ministério Público, pelo menos aqui na área do Dis
trito Federal, quando, através desse projeto, e com as 
emendas acolhidas pelos Relatores, mostram a preocu
pação em dar aos Membros do Ministério Público mais e 
melhores condições de trabalho, mais e melhores prerro
gativas. 

Mas, com bem colocou o nobre Senador Octávio Car
doso, há um conflito sério quando, ao mesmo tempo em 
que se concede esse fortalecimento ao Ministério Públi
co, essas prerrogativas, e, sobretudo, no que diz repeito à 
força que se_estendará ao Conselho dos Procuradores, se 
pretende permitir o exercício da proHssão de advogado 
aos membros do Ministério Público, o que colocaria em 
risco, sob vários aspectos, inclusive no que diz respeito 
ao tempo para a dedicação que o cargo requer, além do 
risco de até comprometer a gestão desse membro do Mi
nistério Público e comprometer a honrabilidade que o 
cargo requer, no momento em que ele for praticar, como 
profissional liberal, oUtras atividades e, de modo parti
cular, no que diz respeito à advocacia. 

Além disso, Sr. Presidente, criaríamos aí uma situação 
deveras curiosa. Seria como que conceder vantagens que 
não tem a magistratura, porque impedida do exercício 
da advocacia, e, de certo modo, comportaria aí admitir 
que se estaria dando aos membros do Ministério Público 
a liberdade de solteiro, concomitantemente com o con
forto de casado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que 
louvo a sub~tância do projeto, com o aperfeiçoamento 
das emendas ado ta das. registro esta minha preocupação, 
já apontada pelo ilustre Relator Senador Octávio Cardo
so, do inconveniente quanto à pretensão dessa emenda, 
que, sem dúvida alguma, prestaria um desserviço à po
pulaç5o e, porque não dizer, ao próprio Ministério 
Público, permitísseinos, via esse projeto, a esta altura jâ 
votado, a inserção dessa emenda, que, no meu modesto 
ponto de vista, antes de ajudar, desserve aos propósitos 
daqueles que buscam no Ministério Público essa tera
pêutica que o momento brasileiro e, de modo especial, as 
grandes cidades estão a reclamar, de uma atuação enêr
gica, independente, daqueles que representam a socieda
de para a prática e para o exercício pleno da legislação, 
que afinal é ordenamento que todos perseguimos, que 
todos buscamos, a segurança e a ordem, ajustiça, enfim, 
promovida em nome da sociedade, como comporta, e 
exige, e até inâica as atividades dos membros do Minis
Cério Público, porque conhecidos como promotores de 
justiça,_ 

Eram, pois, Sr. Presidente, essas considerações que eu 
gostaria de consignar junto aos meus pares e a V. Ex•, na 
apreciação das emendas ora em exame. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votação em 
globo das Emendas de n'i's I a 6 e 8, e parte da Emenda n<:> 
7, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Votação da parte da Emenda n<:> 7, que tem parecer 

contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai à ComissãO -de Redação. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N<:> 54, de 1986 

(N9 7.634/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre os órgios de administraçio do Minis
tério Público do Distrito Federal e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<:> O Ministério Público do Distri~o Federal é 

integrado pelos seguintes órgãos: 
1- de administração superior: 
I, Procuradoria Geral de Justiaç; 
2, Colégio de Procuradores; 
3. Conselh_o Superior do Ministério Público; e 
4. Corregedoria Geral do Ministério Público; 
II - de execução: 
I. no segundo grau de jurisdição; 
a) Procurador-Geral de Justiça; 
b) Procuradores de Justiça; 
2. no primeiro· grau de jurisdição: 
a) Promotores de Justiça; 
b) Promotores de Justiça substitutos. 

§ lY O Ministério Público tem autonomia adminis
trativa e financeira, dispondo de dotação orçamentária 
global e própria. 

§ 2Y O numerário correspondente às dotações desti
nadas ao Ministério Público será entregue em quotas se
gundo a programação financeira do Tesouro. 

Art. 2<:> O Procurador~Geral de Justiça terá prerro~ 
gativas e representação de Secretário de Governo do 
Distrito Federal e serã processado, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, perante o Tribunal de Justiça, salvo 
as exceções de ordem constitucional. 

Art. 311 O Colégio de Procuradores, órgão delibera
tivo de administração superior do Ministério Público, é 
integrado pelos Procuradores de Justiça em exercício e 
presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. O Secretário do Colégio de Procura
dores s_erâ um Procurador de Justiça eleito anualmente 
por seus pares. 

Art. 4<:> O Colégio de Procuradores reunir-se-â, ordi
nariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamen
te, por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou 
por proposta de pelo menos metade de seus membros. 

§ }9 .t dever dos Procuradores de Justiça compare
cer às reuniões, das quais se lavrará ata circunstanciada, 
na forma regimental. 

§ 2~' As deliberações do Colégio de Procuradores se
rão tomadas por maioria simples de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros, cabendo ao Presi
dente o voto de desempate. 

Art. 5<:> São atribuições do Colégio de Procuradores: 
I- elaborar seu Regimento Interno~ 
II- deliberar, mediante proposta do Procurador

Geral de Justiça, ou de metade de seus integrantes, sobre 
qualquer questão de natureza institucional do Ministério 
Público; 

III- eleger metade do Conselho Superior do Minis
tério Público; 

IV- elaborar lista tríplice para designação do 
Corregedor-Geral do Ministério Público; 

V- dar posse aos membros do Conselho Superior e 
ao Corregedor-Geral do Ministério Público; 

VI - jul_gar os pedidos de revisão de processos admi
nistrativos; 

VII- julgar os recursos interpostos das decisões do 
Procurador-Geral de Justiça, nas sindicãncias e proces
sos administrativos; e 

VIII- opinar sobre o afastamento de membro do 
Ministério Público para freqUentar cursos ou seminârios 
de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior. 

Art. 6<:> O Conselho Superior do Ministério Público, 
órgão de deliberação de administração superior, ao qual 
compete fiscalizar e superintender a atuação dos 
membros do Ministério Público e velar pelos seus princí
pios institucionais, é constituído pelo Procurador-Geral, 



f-776 Sexta-feira 15 

que o presidirá, pelo Corregedor-Geral e quatro Procu
radores de Justiça, 

§ 1~> A rotatividade na composição do Conselho Su
perior será assegurada pela inelegibilidade dos que o in
tegram uma vez, até que todos os .demais Procuradores 
de Justiça venham a ser nele investidos. 

§ 2~> O mandato dos membros do Conselho Superior 
será de 2 (dois) anos, com início em prim-eirO de janeiro 
do ano seguinte à eleição, renovável anualmente a com
posição do órgão à razão de metade, observado o dispos
to no parágrafo único do art. 25. 

§ 3~> _A cada Conselheiro titular corresponderá um 
suplente. 

§ 41' O Conselheiro suplente que haja substituído o 
titular, por mais de I (um) ano, e inelegível pãi'ã o bTêilio 
subseqiiente. 

Art. 711 _ Os Conselheiros serão eleitos em escrUtínio 
secreto, metade pelo Colégio de Procuradores e a outra 
metade pelos demais membros do Ministério Público. 

Art. 8~> As eleições erão realizadas na primeira quin
zena de dezembro, de acordo com as instruções baixadas 
pelo Procurador-Geral de Justiça, observadas as seguin
tes normas: 
I- publicação de aviso no órgão oficial, fixando data 

e horário para a votação a realizar-se na sede da Procu
radoria Geral de Justiça; 
II- adoção de medidas que assegurem o sigilo do vo

to; 
III - proibição de voto por procuração; 
IV- apuração logo após o encerramento das vo

tações; e 
V - proclamação imediata dos eleitos. 
§ 11' A eleição dos Conselheiros titulares precederá à 

eleição dos respectivos supfentes. 
§ 2~> Em caso de empate, será considerado eleito o 

mais antigo no segundo grau; persistindo o empate o 
mais antigo na cairC:ira, e, em caso -de igualdade, o mais 
idoso, respeitada a rotatividade legal. 

Art. 91' Os suplentes substituem os membros do 
Conselho Superior em seus afastamentos, sucedendo-os 
em caso de vaga. 

Art. 10. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinaria
mente, uma vez por semana, em dia e hora previamente 
estabelecidos, e, extraordinariamente, quando convoca
do por seu Presidente ou por proposta da metade de seus 
membros. 

§ 1"' As deliberações do Conselho Superior serão to
madas por maioria simples de votos, presente a maioria 
absoluta de seus membros, cabendo ao Presidente o voto 
de desempate. 

§ 29 Das reuniões do Conselho Superior será lavrada 
ata circustanciada, na forma regimental. 

Art. 11. São atribuições do Conselho Suoerior do 
Ministério Público: 

I- Opinar sobre recomendações, sem caráter norma
tivo, a serem feitas aos órgãos do MTriiStério Público 
para desempenho de suas funções, nos casos em que se 
mostra conveniente a atuação uniforme; 

II- elaborar seu Regimento Interno; 
III -elaborar e apresentar ao Procurador-Geral de 

Justiça as normas do concurso para ingresso na carreira; 
IV- indicar os representantes do Ministério Público 

que integrarão comissões de concurso; 
V- opinar sobre o afastamento de membro do Mi 

nistério Público para exercer cargo, emprego ou função 
de nível equivalente ou superior, na administração direta 
ou indireta; 

VI- opinar sobre pedidos de reintegração, reversão e 
aproveitamento de membros do Ministério Público; 

VII- deliberar sobre afastamento de membro do Mi
nistério Público de primeiro grau, rios casos de cor
reição, sindicância ou processo administritíVo; 

VIII- opinar nos processos que tratem de suspensão 
ou demissão de membro do Ministério Público; 

IX- deliberar sobre instauração de sindicância, cor
reíção extraordinária e de processo administrativo e indi
car membros da Instituição para as respectivas comis
sões; 

X- julgar sindicância, processo administrativo e cor
reição relativos a a tos de membros do MinistériO PUbli
co; 
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XI -decidir sobre o resultado de estágio probatório; 
XII - exercer a inspeção do Ministério Público, ze

lando pela eficiência e correiçãO ae seus- inembros no de
sempenho de suas funções; 

XIII- indicar, em lista tríplice, os candidatos à pro
moção por merecimento, ouvido previamente o 
Corregedor-Geral; -

XIV- conhecer das reclamações sobre listas de anti
gUidade; 

XV -obstar promoção por antigUidade pelo voto de 
2/3 (dois terços) dos seus membros; 

XVI -opinar sobre qualquer assunto de interesseins
titucionaf do Ministério Público, desde que solicitado o 
seu pronunciamento pelo Procurador-Geral;e 

XVII -Opinar sob ri a aplicação das normas admi
nistrativas e financeiras que digam respeito ao Minis
tério Público. 

Art. 12. A Corregedoria Gel-ai e· O órgão fiscaliza
dor das ativida_des funcionais _e da conduta dos membros 
do Ministério Público. 

§ 11' A Corregedoria Geral manterã prontuário atua
lizado referente cada membro do Ministério Público. 

§ 29 Os serviços de correição do Ministério Público 
serão permanentes, ordinários ou extraordinários. 

Art. l3. O Corregedor-Geral será designado pelo 
Procurador-Geral de Justiça dentre os membros do Co
légio de Procuradores, por este indicados em lista trípli-
ce. -

Parágrafo único. O Corregedor-Geral será substituídÕ
em suas faltas ou impedimentos, por um dos demais 
componentes da lista tríplice, a critério do Procurador
Geral de Justiça. 

Art, 14. Para as funções de Corregedor-Geral não 
poderá ser designado Procurador de Justiça que houver 
exercido, no semestre anterior, as funções de 
Procurador-Geral de Justiça ou estiver exercendo as de 
membro eleito do Conselho Superior. 

Art. 15. O Corregedor-Geral tomará posse perante 
o Colégio de Procuradores. 

Art. 16. O Corregedor-Geral será auxiliado por até 
2 (dois) Promotores de Justiça, designado, a seu pedido 
pelo Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 17. Ao COrregedor-Geral-do Mínistério Públi
co incumbe: 
I- realizar, mensalmente, correições 9rdinârias para 

verificação da regularidade e eficiência dos serviços afe
tos ao Ministério Público; 

II- proceder, de oficio ou por recomendação do 
Procurador-Geral, ou do Conselho Superior, as cor
reições extraordinárias; 

III- efetuar sindicáncias determinadas pelo 
Procurador-Geral ou pelo Conselho Superior; 

IV - pr_esidir as comissões de processo administrativo 
instaurado pelo Procurador-Geral ou pelo Conselho Su
perior; 

V- apresentar ao Conselho Superior relatório das 
correições e sindicâncias; 

VI- baixar instruções de caráter funcional para Pro
notares, mediante aprovação do Procurador-Geral, ou 
por determinação do Conselho Superior; 

VII- supervisionar a inspeção dos Promotores aos 
estabelecimentos penais e Delegacias de Polícia; 

VIII- requisitar, de qualquer repartição pública, ou 
órgão federal, estadual ou municipal da administração 
direta ou indireta, ou de entidade particular, certidões e 
esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções; 

IX - propor, fundamentalmente, ao Conselho Supe
rior, o afastamento de qualquer dos membros do Minis
tério Público de primeiro grau, sujeitos a correção, sindi
cância ou processo administrativo; 

X- desempenhar as funções que lhe forem delegadas 
pelo Conselho Superior do Ministério Público; 

XI- organizar os serviços de estatística pertinentes à 
atuação dos Promotores junto às Varas Criminai_s e 
Cíveis; 

XII- participar das sessões do Conselho Superior, 
com direito à voto, salvo em julgamento -de sindicância 
ou processo administrativo em que haja funcionado, 
quando será ouvido apenas para informações; 

XIII- orientar a organízação dos assentamentos fun
cionais dos membros do Ministério Público; e 
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XIV- supervisionar o levantamento das necessida
des_de pessoal ou material nos serviços afetos ao Minis
téfiõ-PiíõltcO,- dando ciência dos resultados ·ao 
Procurador-Geral. 

Art. 18. Além das garantias asseguradas pela Cons
tituição Federal, os membros do Ministério Público go
zarão das seguintes prerrogativas: 
I- receber o tratamento dispensado aos membros do 

Poder Judiciário perante os quais oficiem; 
II - usar as vestes talares e as ins[gnias privativas do 

Ministério Público; 
III- tomar assento no estrado central, imediatamen

te à direita dos juízes do primeiro grau de jUrisdição ou 
de Presidente de Tribunal, Seção ou Turma; 

rv- ter vista pessoal dos autos após distribuição ao 
Pleno, Seções ou Turmas, e intervir nas sessões de julga
mento para sustentação oral, sem limitação de prazo, ou 
para esclarecer matéria de fato; 

V- receber intimação pessoal, nos autos, em qual
quer processo e grau de jurisdição; 

VI- ser OUVido como testemunha em qualquer pro
cesso ou inquérito, em dia, hora e local previamente 
ajustados com o Juiz ou a autoridade competente; 

VII- ·não ser recolhido preso antes de sentença tran
sitada em julgado, senão em sala especial; e 

VIII -não ser preso, senão por ordem judicial escri
ta, salvo em flagrante de crime inafiançãvel, caso em que 
a autoridade fará imediata comunicação e apresentação 
do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral 
de Justiça. 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, 
houver indício de prática de infração penal por parte de 
membro do Ministério Público, a autoridade policial re
meterá imediatamente os respectivos autos ao 
Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 19. O Promotor de Justiça Substituto, designa
do para substituir ou auxiliar o Promotor de Justiça, ofi
ciará nos processos em curso na respectiva Vara e, nessa 
qualidade, fará jus aos vencimentos e vantagens atribu[
dos ao cargo de Promotor de Justiça. 

Art. 20. O membro do Ministério Público somente 
poderá afastar-se do cargo para: 

I -exercer cargo eletivo ou a ele concorrer; 
II- exercer outro cargo, emprego ou função, de nível 

equivalente ou superior na administração direta ou indi
reta; 

III- freqUentar cursos ou seminários de aperfeiçoa
mento e estudo, no País ou no exterior. 

Parágrafo úníco. Não será permitido o afastamento 
durante o estágio probatório. 

-Art. 2t. Além do vencimento e gratificações já asse
gurados na legislação vigente, farão jus os membros do 
Ministério Público às seguintes vantagens: 

I - auxílio-moradia; 
II- gratificação de magistério, por aula proferida em 

curso oficial de preparação para a carreira ou escola ofi
cial de aperfeiçoamento; e 

III- gratificação por participação em concurso. 
§ 111 No caso de não utilização ou de falta de imóvel 

funcional, fará jus o titular ao auxílio-moradia, mensal, 
de 3_0% (trinta por cento) do respectivo vencimento. 

§ 29 As gratificações de magistério e de participação 
em concurso serão fixadas nas mesmas bases previstas na 
legislação federal para a categoria de nível superior equi
valente. 

§ 31' As aulas dos cursos mantidos pelo Ministério 
Público não ultrapassarão, anualmente, 240 (duzentos e 
quarenta) horas. 

§ 41' Os membros dO Conselho Superiro farão jus a 
uma gratificação pelo comparecimento às sessões ordi· 
nárias do Conselho, segundo o disposto na legislação vi
gente. 

§ 51' As sessões extraordinárias do Conselho não se
rão remuneradas. 

Art. 22. As vantagens transitórias previstas nos pa
rágrafos do artigo anterior somente serão devidas pelo 
efetivo exercício" das funções institucionais ou adminis
trativas no Ministério Público. 

Art. 23. Os serviços administrativos do Ministério 
Público serão organizados em quadro próprio. 
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Art. 24. Nos casos omissos nesta lei, aplicam-se, su
pletivamente, as normas gerais referentes aos funcio
nários civis da União. 

Art. 25. Os membros do Conselho Superior perma
necerão em exercício até posse dos novos títulares e su
plentes. 

Parágrafo único. Na primeira composição do Com
selho Supr!rior, após a publicação desta lei, o mandato 
de metade dos respectivos membros menos votados serã 
de 1 (um) ano. 

Art. 26. Aplicam-se ao Ministério Público dos Ter
ritórios Federais, no que melhor couber, as disposições 
desta lei. 

Parãgrafo único. O membro do Ministérià Público 
dos TerritóriOs Federais, enquanto em efetivo eierddo 
em circunscrição judiciária do interior, fará jus a uma 
gratificação de 30% (trinta por cento) de seu vencimento; 
se a distância ultrapassar 200 (duzentos) quilómetros da 
respectiva capital, a Agricultura será de 50% ( cinqUent"a 
por cento). 

Art. 27. Poderão increverwse no concursO de ingres
so na carreira do Minstério Público, bacharéis em Direi-
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to, que possuam bons antecedentes; comprovada indo
neidade moral; prática forense de, no mfnimo 2 (dois) 
a_nos; e contém, no máximo, 45 (quarenta e cinco) anos 
de idade. 

Parágrafo único. Independerã do limite de idade 
para os fins deste artigo, o ocupante de cargo públíco, de 
provimento efetivo, ou de emprego na administração 
pública, nomeado ou admitido por concurso público. 

Art. 28. A carreira do Ministério Público do Distri
to Federal é integrada pe:la locação numérica decorrente 
das disposições do Decreto-lei n9 2.267, de 13 de março 
de 1985. 

Art. 29. Os mandatos de segurança contra ato ema
nado dos órgãos superiores da administração do Minis
tério Público serão processados e julgados pelo Tribunal 

_de Justiça do Distrito Federal. 
Art. 30. As despesas com a execução desta lei corre

rão à conta das dotações próprias, consignadas no orça
mento do Ministério Pú.bHco do Distrito Federal. 

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Scibie a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

.t'ARECER 
N9 810, de 1986 

Da Corilissào de Reda~o 

Redaçào final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 54, de 1986 (n9 7.634/86, na 
Casa de origem). 

Relator: Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final das emendas çio_ 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1986 (n9 
7.634/86, na Casa de origem), que dispõe sobre os ór
gãos de administração do Ministério Público do Distrit·o 
Federal e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986 
- Martins Filho. Presidente --Octávio Cardoso, Rela· 
tor - Joào Calmon. 

Vt:ncime-ul.o 
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ANEXO AO PARECER N' 8!0, DE 1986 

Redação final das emendas do Senado ao Projetv 
de Lei da Câmara n9 54, de 1986 (n9 7.634/86, na 
Casa de origem), que dispõe sobre os órgãos da ad
ministração do Ministério Público do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 

EMENDA N9 1"' 
(corresponde à emenda n9 1, de Plenário) 

Dê~se nova redação ao item VIII do art. 59 e aos itens 
I, V, VIII e XVII, do .art. 11 do Projeto. 

"Art. 59 •..•••••.......•••...•••.... -•.. 
VIII- deliberar sobre o afastamento de 

membros do Ministério Público para freqi.lentar 
cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, 
no País ou no exterior." 

"Art. 11 .•........................• -.•... 
I- deliberar sobre recomendações, sem caráter 

normativo, a serem feitas aos órgãos do Ministério 
Público para desempenho de suas funções, nos ca
sos em que s_e mostrar conviniente a atuação unifor
me; 
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V -deliberar sobre o afastamento de membro 
do Ministério PUblico para ex.ercer cargo, emprego 
ou função, de nível supei'ior ou equivalente, na ad
ministração díreta ou indireta: 

Vm- deliberar .no; ~r~~os que tratem de 
suspensão ou demissão de membros do Ministério 
Público; 

XVII- deliberar sobre a aplicação das normas 
administrativas e financeiras que digam respeito ao 
Ministério Público.'' 

EMENDA N' 2 

(Corresponde à Emenda n"' 2 de Plenário) 

Dê-se nova redação ao item I, do art: 18, do projeto. 

HArt. 18. . . , ..•............ ~ ............ . 
I- receber o tratamento, e usar das prerrogati

vas e da representação dispensados aos membros do 
Poder Judiciário perante os quais oficiem;" 

EMENDA N' 3 

(Corresponde à Emenda n9 3 de Plenário) 

Insira-se, no art. 21 do projeto, o item IV. 

"'Art. 21. 
IV- auxílio transporte." 

EMENDA N' 4 

(Corresponde à Emenda n'? 4 de Plenário) 

Dê-se nova redação ao§ 49, do art. 21, do projeto . 

"Art. 21. ............. ·~ ............... . 
§ 49 Os membros dos órgãos de deli beraçào co

letiva farão jus a uma gratificação, pelo compareci
mento às sessões, segundo o disposto na legislação 
vigente." 

EMENDA N' 5 

(Corresponde à Emenda n9 5 de Plenário) 

Suprima-se o§ 5"', do art. 21, do projeto. 

EMENDA N' 6 

(Corresponde à Emenda n» 6 de Plenário) 

Dé-se- nova redação ao art. 24 do projeto. 

"Art. 24. Nos casos omissos desta lei, aplicam
se, supletivamente, as normas da Lei Complementar 
n9 35, de 14 de março de 1979, e, sucessivamente, as 
normas geraís referentes aos funcionários civis da 
União." 

EMENDA N' 7 

{Corresponde à Emenda n9 7, de 
Plenário, em parte) 

Dêwse nova redaçào ao parágrafo único do art. 26 do 
projeto. 

"Art. 26. . .........................•. 
Parágrafo único. O membro do Ministério 

Público dos Territórios Federais, enquanto em efeti
vo ex.ercício de suas funções institucionais, farâjus a 
uma gratificação de 30% (trinta por cento) de seu 
vencimento~ se a distância ultrapassar 200 (duzen
tos) quilômetros da respectiva capital, a gratificação 
serâ de 50% (cinqüenta por cento)." 

EMENDA No 8 

(Corresponde à Emenda n9 8 de Plenário) 

Acrescente-se ao projeto os arts. 33, 34, 35, 36 e 37 e 
-seus par-ágrafos. 

"Art. 33. O membro do Ministério Público, li
cenciado para tratamento da própria saúde, não 
perderá sua posição na lista de antigUidade. 

Art. 34. Ao membro do Ministêrio Público 
assegurar-se-á, de acordo com sua antigUidade, a es
colha da Promotoria de Justiça, junto às circuns
crições judiciárias. 

Art. 35. Ú~> membros do Ministério Público 
dos Territórios Federais poderão requerer remoção 
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para o Distrito Federal, após quatro anos de efetivo 
exercício, na proporção de l/5 (um quinto) das va~ 
gas existentes, observados os crítéríos da antígüida
de e merecimento, ressalvada a posição de antigüi~ 
dade, na Classe, dos atuais Promotores de Justiça 
do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A remoção referida neste arti
go somente ocorrerá após a promoção do último 
ocupante da atuaJ Classe de Promotor Substituto. 

Art. 36. A Procuradoria Geral de Justiça, ór
gão executiVO da administração superior do Minis
tério Público, tem por chefe o Procurador-Geral de 
Justiça, nomeado pelo Presidente da Repúblic::~, 

com prerrogativas e representação de Secretário de 
Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, dentre 
lista tríplice integrada por Procuradores de Justiça. 

§ 19 A lista tríplice será elaborada mediante vo
tação secreta, pelos membros do Ministério Públi
co, na primeira quinzena do mês e ano em que se ve
rificar o término do ma_ndato do Procurador-Geral 
em exercício. 

§ 29 Organizada a lista de que trata este artigo, 
será ela encaminhada, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Ministro da Justiça. 

§ 39 O Procurador-Geral de Justiça poderá ser 
reconduzido apenas por- mais um biênio, obst!rvado 
o processo estabelecido neste artigo. 

§ 41' O Procurador-Geral de Justiça tomará 
posse c entrará em exercício em sessão solene do 
Colégio de Procuradores, dentro de 5 (cinco) dias, 
contados da publicação do respectivo ato de no
meação. 

Art. 37. O Procurador-Geral de Justiça poderá 
ser destítuído do mandato, pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos membros do Colégio de Procuradores, 
em caso de abuso de poder. 

§ I~> A inidattva do processo de impedimento 
caberá ao Colégio de Procuradores, pela maioria 
absúluta de seus membros. 
§ 29 Recebida e protocolada a proposta pelo 

Secretárío do Colégio, este, no prazo de48 (quaren
ta e oito) horas, dela cientificará, pessoalmente, o 
Procurador-Geral de Justiça que poderá oferecer 
wntestaçã.o, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
ciência da proposta. 

§ 31' Oferecida a contestação, será marcada, no 
prazo de 5 (cincO) dias, a reunião-que ·a ·apfeciará, 
facultando-se, então, ao Procurador~Geral de Jus~ 
tiça, fazer sustentação oral, finda a qual o Presiden
te do Colégio procederá à c.oleta dos votos. 

§ 49 A reunião será presidida pelo Procurador 
de Justiça mais antigo no cargo, observada a lista de 
antigUidade, servindo de Secre_tário aquele que exer
cer as funções perante o Colégio de Procuradores." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redação fina(. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada, a matéria volta Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jaisoii Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs._ Sen~dores: 

A aqUicultura é uma atividade económica que requer 
parcos investimentos e apresenta retorno rápido, poden
do ser bastante lucrativa. Até há poucos anos, a criação 
de peixes em cativeiro era feita apenas para o próprio 
consumo do aqUicultor. ou para fins de lazer. Ultima
mente, porém, essa atividade tem experimentado razoá~ 
vel surto de progresso em nosso Pais, inclusive no meu 
Estado. 

Podemos afirmar que, em Santa Catarina, cuja estru
tura fundiária se caracteriza pela multiplicidade de pe
quenas propriedades, exploradas em regime familiar. a 
aqiiicultura tem encontrado bastante receptividade, 
constituíndo, mesrno, uma fonte de renda alternativa 
para o pequeno produtor rural, que aproveita as áreas 
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impróprias para a agricultura para --nelas instalar seus 
tanques de peixes. Mais de cem técnicos pesquisam e tra
balham nessa área, prestando assistência téCriica ao's íri
teressados. Nesse trabalho atuam a Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Associação de Cré
dito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina (ACAR
PESC), que assiste cerca de 6.317 aqUicultores cadastra
dos, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Ca
tariria (EMPASC), a Fundação Educacional da Região 
de Blumenau (FURB), a Fundação 25 de Julho e várias 
Prefeituras municipais, 

Por força -da-existência de tantos aqUicultores e orga
nismos dedicados à atividade, surgiu a Associação Cata
rinense de Aqiiiltura (ACAq), fundada a 24 de setembro 
de 1985, que reúne grande número de aficionados da 
profissão. Assim, embora tenha sido criada há menos de 
um ano, a ACAq já instalou núcleos regionais em Ara
ranguá, Camboriú, Joinville, Caçador, Joaçaba, São Mi
guel d'Oestes, Chapecó e Palmitos, contando, em seus 
quadros, com cerca de 500 sócios. E pretende fundar, no 
decorrer deste ano, outros núcleos regionais e registrar, 
ao mesmo tempo, um número significativo de novos só
cios. Convém lembrar que a ACAq já edita, trimestral
mente, o seu Boletim Informativo, com a finalidade de 
divulgar trabalhos técnicos e promover o desenvolvi
mento da pisicultura em nosso Estado. 

O desenvolvimento da aqUicultura, não apenas em 
meu Estado, mas também em todo o País, interessa-nos 
de modo especiaL Considerando os graves problemas so
ciais com que nos defrontamos, a crise econômico
ffnanCeira, o cresctmeilto demográfico, a carência ali
mentar de grandes contingentes populacionais, temos de 
investír na aqüícultura, porque se trata de .uma atividade 
que poderá contribuir efetivamente para a melhoria do 
padrão alimentar dos brasileiros, tornando abundante 
um alimento excelente, de valor proteico e custos reduzi
dos. Além disso, pode ser praticada em áreas imprestã
veis a agricultura. Na luta contra a fome, a aqüicultura 
pode oferecer uma contribuição de in_estimável valor, 
sendo, inclusive, benéfica para a natureza, pois favorece 
a reposição da fauna aquática e, pois, a recuperação das 
águas aiteraàas põr aliõs níveis d-e põlüição. Certamente 
não vamos criar peixes para consutriO em águas poluí
das, pelo simples motivo de que eles não sobrevivem ne
las. -

Devidamente incentivada, a aqíiicultura poderâ ofere
cer excelente colaboração ao Governo, em seu esforço 
para gerar emprego, para fixar o rurícola em sua região, 
para aumentar a oferta de alimentos no interior do País. 
Entretanto, para que seja viável, é preciso que haja fi
nanciamento, orientação t_écnica, e que se incentive a for
mação de cooperativas entre os aquicultores, para facili~ 
tar a comercialização do produto, Parece-nos de todo 
aconselhável que o Governo inclua a aqüicultura nos 
projetas de desenvolvimento rural. Alguns pesquisado
res e estudiosos da piscicultura propõem a inclusão do 
uso do peixe na merenda escolar, o que nos parece uma 
_sugestão oportuna. Se adotada, não apenas irá facilitar a 
comercialização do produto, mas também irã enrique~ 
cer, sobremaneira, a alimentação das crianças da rede 
oficial de ensino. Ademais, estaremos contribuindo para 
difundir o consumo do peixe e mudar o hábito alimentar 
do brasileiro, que ainda desconhece que o peixe é um ali
mento de valor proteico e praticamente sem gordura. 

O peixe ideal para cultura e comercialização deve 
apresentar rápido crescimento e não ser exigente quanto 
à alimentação. A carpa e a tilápia do Nilo apresentam es
sas características. Atingem l Kg em apenas um ano, 
têm boa aceitação no mercado, reproduzem-se facilmen
te em tanques, e são irrisórios áS gastos com sua alimen
tação. Além disso, são resistentes à manipulação, às mu~ 
danças de temperatura e, inclusive, às doenças. A carpa é 
uma espécie cultivada em todo o mundo, porque se 
adapta a temperaturas variadas, tanto baixas quanto 
bastante elevadas, embora a ideal seja de 28 graus centí
grados. Ela só se reproduz em temperatura de água supe
rior a 20 graus. Não se alimenta abaixo de 5 graus e, até 
13 graus, seu crescimento é reduzido. Entretanto, muitas 
outras variedades aqüícolas são criadas no Brasil, inclu~ 
sive a carpa, o tambaqui, o tucunaré, a rã, o camarão
gigante da Malásia, denominado pitu haitiano, entre ou
tros. 
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A SUDEPE, através de suas coordenadorias regio
nais, tem condições de assessorar o produtor rural e os 
empresários que desejam b1Veifü;-- ria- ·aqmcultura, 
orientando-os, também, quanto às espécies de peixes 
mais adequadas à região, para criação em açudes e bar
ragens já existentes, ou em tanques. As estações biológi
cas instaladas pela SUDEPE fazem pesquisas, criam ale
vinos e os distribuem aos aqüicultores. Essa Superinten
dência Já iinplantou a criação de peixe em 900 açudes do 
Nordeste e, conforme veicula a imprensa, tão logo o Go
verno do Distrito Federai consiga executar o projeto de 
despoluição do Lago Paranoá, vai povoá~Io de peixes. 

A propósito, gostaríamos de lembrar a necessidade ur
gente de o Governo determinar a fiscalização rigorosa 
das indústrias em todo o território nacional, exigindo 
que _instalem a aparelhagem apropriada para filtrar os 
d~jetós industriais, impedindo o seu lançamento direta
mente nos cursos d'água. Já é tempo de tomarmos os 
cuidados mínimos indispensáveis para evitar a poluição 
dos rios, da terra, da atmosfera, para despoluir os rios já 
contaminados se quisermos restabelecer o equilíbrio eco
lógico em certas regiões e preservá-lo onde ainda é possí
vel fazê--lo. 

O represamento dos grandes rios, às vezes em vários 
trechos do seu curso, para alimentar as turbinas das hi
drelétricas, tão necessárias para a produção de energia, 
também tem provocado o desequilíbrio ecológico. 

Orgãos internacionais, como a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
_(F'AO), o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento (BID), preocupados com o 
problema da fome, que atinge os palses do Terceiro 
Mundo, têm recomendado a esses paises que invistam na 
aqaicultura, não apenas para que possam oferecer ali~ 
mentos protéícos mais baratos à população carente, mas 
também para que possam exportar o excedente, a fim de 
melhorar o desempenho de sua balança comercial. 

Até hoje o Brasil importa alimentos. Os jornais estão 
noticiando a importação de cereais, carne e leite. Em 
1984, em entrevista à revista Agricultura de Hoje, de de
zembro daquele ano, Luiz Antonio Pereira da Silva, en
tão Presidente do Sindicato da Indústria da Pesca de Ni-
ú!i-ói;-rifii-Illiv<i.: -- -

"O Brasil ainda é carente na produção de alimen~ 
to, produzindo 4 milhões e 200 mil toneladas em 
1982 entre as quatro principais fontes: pecuârias bo~ 
vina, avicultura, suinocultura e pesca. A pesca parti
cipou com 19% desse total, recebendo recursos de 
menos de 1% do crédito rural, enquanto a pecuária 
bovina recebeu 66% dos recursos para produzir 
pouco mais que o dobro que a pesca. Isto quer dizer 
que a pesca ainda carece de autoridade maior e que 
o comando da economia nacional deveria_ verificar 
que o peixe, por ser um alimento mais barato, pode 
ter grande peso no combate à inflação, sendo inclu
sive um investimento de retorno rápido." 

Se, em 1982, o setor pesqueiro recebeu menos de 1% 
dos recursos do crédito rural e participou com 19% da 
produção de 4 milhões e 200 mil toneladas de alimentos, 
provenientes da pecuária bovina, da avicultura, da sui
nocultura e da pesca, enquanto a pecuária bovina, tendo 
recebido 66% desses recursos, produziu pouco mais que 
o dobro do setor pesqueiro, é evidente que a pesca ofere
ceu resposta rápida a um pequeno incentivo e apresentou 
desempenho muito superior ao das demais atividades. 

Assim, os gastos com a aqüicultura são irrisórios, se 
comparados com as despesas decorrentes da criação de 
gado bovino, suíno e de aves. Sabemos também que mais 
da metade da produção muti.dial de milho, trigo e de ou
tros cereais destina-se à alimentaçã_o de gado bovino, 
cuja criação é certamente a mais dispendiosa. O peixe, 
no entanto, ainda contribui para a alimentação animal. 
A terça parte da produção mundial de pescado é trans
formada em ração e em adubo, conforme afirma Paulo 
Braz de Andrade, em seu livro A Aqüicultura e o Brasil. 
Declara também o autor que a produção mundial de pei
xe atinge cerca de 76 milhões de toneladas, sendo, pois, 
superior à de qualquer outra espêcie animaL Desse total, 
66 milhões de toneladas são provenientes da pesca em 
mares e rios,- e apenas 10 milhões ,de toneladas são pro
duzidas em cativeiro. 
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Podemos inferir, põis, que a pesca de captura e a aqüi
cultura devem merecer incentivo do Governo, tendo em 
vista não apenas o mercado interno, mas também o mer
cado externo. A pesca é uma atividade mais cara do que 
a piscicultura, porque os barcos pesqueiros consomem 
combustível na captura e conservação do peixe. Este, 
embora se encontre de graça nos mares e rios, chega caro 
à mesa do consumidor. Além disso, vãrias espécies já se 
extinguiram e outras estão em fase de extinção, devido à 
pesca predatória. Por isso temos de investir na aqüicultu
ra, que pode desenvolver-se tanto em água doce quanto 
em água salgada. A maricultura, porém, é bem mais cara 
que a aqO:icultura de água doce. 

A nosso ver, três fatores relevantes devem ser conside
rados e justificam plenamente investímentos ma_ciços no 
desenvolvimento da aqaicultura em nosso Pais: a pro~ 
dução de alimentos protéicos, a preços módicos, para 
atender a população de baixa renda; a geração de mi
lhões de empregos; e a geração de divisas com ·a expor
tação de produtos aqaícolas, considerados nobres, de 
alta aceitação no mercado internacional. 

Não podemos ignorar esses fatos e temos de explorá~ 
los em benefício de nossa economia. Sabemos que o 
camarão-gigante da Malásia, também denominado pitu 
haitiano, as lagostas de água doce e os peixes ornamen
tais têm excelente preço no exterior e não enfrentam bar
reiras alfandegárias. Basta produzi-los e exportá-los. São 
fontes de divisas e, por isso, os investimentos nesse setor
devem merecer incentivos especiais do Governo, através 
do crédito rural. O clima tropical, existente na maior 
parte do território nacional, oferece condições ideais 
para o desenvolvimento biológico- do camarão-gigante 
da Malásia, de excelente preço e aceitação no mercado 
externo. Por isso, deve ser incentivada a instalação de fa~ 
zendas de camarão em locais de cHma apropriado. A 
temperatura ideal para essa cultura oscila entre 28 a 30 
graus centígrados, e a região nordestina oferece as con
dições mais propícias, segundõ- estudos realizados por 
técnicos brasileiros e estrangeiros, estes vinculados à 
FAO. Os EStados do Piauí e Maranhão foram indicados 
como os ideais para essa cultura, vindo, a seguir, Ceará, 
Rio Grande do Norte e Bahia. Muitas vezes, porém, fal
ta a infra~estrutura necessária: energia, estradas, etc. O 
investimento tem retorno rápido e é uma excelente opção 
para o Nordeste, motivo por que deve merecer atenção 
especial do Governo Federal e dos governos estaduais e 
municipais. 

A mesma atenção e os mesmos incentivos merece a 
produção aqUícola em geral, com vista ao abastecimento 
interno, Os agricultores pequenos, médios e grandes po
derão consorciar as atividades agropecuãrias e aqtfíco
las, a fim de melhorar a sua renda, a alimentação dos tra
balhadores, e gerar empregos. Os peixes podem ser cria
dos em tanques, construídos em áreas improdutivas, me
diante parcos investimentos. Alimentam-se com sobras 
da lavoura trituradas e esterco de gado. Há cuidados es
peciais a serem observados, de modo que os interessados 
nessa atividade devem buscar orientação técnica junto 
aos órgãos competentes, como as coordenadorias regio
nais da SUDEPE.. No meu Estado, como já disse, tam
bém temos a Associação Catarinense de Aqilicultura e 
várias outras entidades que Podem- fornecer essa assis
tência. 

As bacias hidrográficas brasileiras e o clima tropical, 
na maior parte do território nacional, são ideais para o 
desenvolvimento da aqilicultura. A nossa tecn~l_ogia na_ 
matéria, porém, é ainda inciiJíerite. A China, por exeni> 
pio, domina esse know bow e é responsável por mais de 
50% da produção aqaícola mundial, apesar de possuir 
clima favorável a essa cultura apenas no sul do País. 

A exportação de pescado é benéfica para a nossa ba
lança comercial e deveria ser facilitada. No entanto, é di
ficultada por exigências burocráticas, de tal modo que o 
exportador é obrigado a contratar um despachante para 
providenciar a papelada: "licença da SU~EPE; at~sta?o 
de sanidade animal, passado por um médtco vetermár1o; 
apresentação aos Ministéríõs-da Agricultura e da Saúde 
desses documentos, além da guia de importação", en
quanto que, "na Alemanha, o exportador somente entre
ga a carga no balcão da companhia aérea e preenche 
uma papeleta declarando o que vai negociar'' (in O GloM 
bo, 17-8-85). . _ _ 

Empresas particulares também têm investido, com su
cesso, em alguns Estados brasileiros, na produção de ca- .. 
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marão em cativeiro, A Usina São Geraldo, grande pro
dutora de açúcar e álcool da região de Sertãozinh_Q,_a :25 
km de Ribeirão Preto, decidiu investir na criação de 
camarão-gigante da Malásia, tendo em vista sua alta ren
tabilidade, para comercialização no mercado interno e 
externo. Estima-se que o seu rendimento médio, por hec
tare, seja superior ao da cana-de-açúcar. Em Sã_o Paulo, 
também as Usinas São Martinho e Albertina já _estão de
senvolvendo projetas semelhantes. Em todo o Estado, 
deve haver cerca de 40 criadores de camarão-gigante, se
gundo cálculos do Professor Wagner Cotroni Valenti, da 
Universidade Mackenzie, autor do livro "Cultivo de Ca
marão de Ãgua Doce" (in Folha de S. Paulo, 7-9-85). 

Encerrando, dirijo um apelo ao Conselho Monetário 
Nacional para que, considerando a importância do de
senvolvimento da aqaicultura em nosso País, assegure 
aos aqilicultores linhas especiais de crédito, para que 
possam, executar e ampliar os seus projetos. Ao mesmo 
tempo, formulo veemente apelo aos Ministros da Agrí
cultura e da saúde, assim como à CACEX, para que eli
minem os entraves burocráticos que dificultam a expor
tação de peixes ornamentais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. -PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magal_hães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
_dores, 

Em.maio passado, em longo e minucioso pronuncia
mento, reivindicávamos, com fortes argumentos, a 
adoçào imediata de uma política agrícola realista e justa 
para o País. Víamos, então, a medida como o único ca
minho possível para o Brasil encontrar a libertação para 

-a sua gente, o seu desenvolvimento sócio-económico. As
severamos que "a agricultura continua sendo a mais ur
gente e a mais importante tarefa deste Pais. A essencial e 
a de maior risco. Ao mesmo tempo, a atívidade mais in
sultada e vilipendiada". fomos critico ao aflrmar que a 
"agricultura brasileira é a filha enjeitada, marginalizada, 
a tarefa sempre adiável". Registrávamos, ainda, que as
sim como o Governo fora contudente e _severo, fatal no 
combate à inflação, decretando a reforma económica e 
financeira, é hora de decidir, de anunciar e realizar uma 
política agrícola para este País endividado, de homens 
sem terra, de famintos e subnutridos, mas onde, agora, 
desperta a _confiança, o patriotismo e a esperança". 

Clamamos, então, por uma reforma agrária, crédito 
organizado, razoável, justo, desburocratizado, específico 
para o setor; infra-estrutura sócio-econômiCa. para a pro
dução; tecnologias simples, eficazes, não dependentes, 
adaptadas à nossa realidade; sistemas de armazenamen~ 
to e comercialização que não escravizem o pequeno pro
dutor rural; previdência e assistência social para o ho
mem do campo e sua família; enfim, dizíamos, "dignida
de, direitos para viver e conviver em paz, com justiça e 
estabilidade, segurança para produzir". 

O nosso pronunciamento coincidia com os suCessivos 
anúncios do Governo_segundo os quais, a qualquer mo
mento, seriam expedidas normas económicas e financei~ 
raspara o setor primário. Estamos em agosto, Sr. Presi~ 
dente, e, após o Plano de Metas e suas conseqüências, 
continuamos na expectativa. Persistem os problemas 
com abastecimento de gêneros alimentícios de primeira 
necessidade, básicos para a p~pul_ação, bem como inú
merOs Produtos industriais, inclusive medicamentos, que 
desaparecem do mercado. A economia do País, a indús
tria, o comércio, o s_etor de serviços, ainda não se ajusta
ram plenamente à nova e bem sucedida ordem origin-ária 
do Plano de Estabilização, ao cruzado, às regras anties
peculativas, incentivadoras da produç-ão, do trabalho, 
do empreendimento. A acomodação, as mudanças cultu
rais- ideológica e comportamental- não são instantâ
neas, mas se traduzem num processo contínuo e modifi
cador. Entretanto, Sr. Presidente, o estabelecimento de 
uma política agrícola nacional, que considere todas as 
nossas carências, problemas e potencialidades, que solu
cione, imediata e definitivamente, as seculares quest_õ_es 
do setor rural, não pode ser mais adiada, indefinidamen
te protelada. O que julgamos fundamental também é que 
esta política, bem vinda desde o início do século, prome
tida -a·-cãdiSemana, seja aplicável à nossa realidade, às 
nossas múltiplas realidades regionais, e plasme horizon-
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tes sucessivos; que ela seja duradoura e não caduque ou 
se inviabilize na primeira curva do caminho, na próxima 
seca ou na enchente imprevisível. 

Sr. Presidente, os resultados de uma pesquisa centífi
ca, da experimentação agrícola, a aprovação e adoção de 
tecnologias demandam tempo, paciente e penosa obser
vação, muito trabalho e risco, até se firmarem, se justifi
carem e se viabilizarem economicamente. As decisões 
sobre o que plantar, onde e como plantar, armazenar e 
comercializar; como se obter, por ex.emplo, um rebanho 
de qualidade e produtividade, com boas matrizes genéti
cas- qualquer investimento ou retorno na atividade ru
ral exige maturação, tempo, seqUência de safras, pro
vações do clima, do solo e do mercado. Por isto, Sr. Pre
sidente, a necessidade de uma política agrícola que abra
ce as situações produtivas, suas etapas e conseqUências, 
sem contradições, sem ilusões que conduzem à "aventu
ra de produzir", ao "negócio temerário e insólito'' de se 
produzir alimentos, explorar a terra, viver no campo, 

Precisamos multiplicar muitas vezes a nossa produção 
de alimentos, garantir o abastecimento interno, incenti
var as exportações, melhorar o nível tecnológico de nos
sas lavouras e criatórios, descobrir tecnologias alternati
vas: Uma po\ftica agrícola realista, justa, viável, deve 
percorrer todos os Caminhos da produção, visitar todos 
os meandros da atividade rural, da semente à comerciali
zação, passando pelo acesso ao crédito diferenciado, e às 
tecnologias de baixo custo, a propriedade e uso social da 
terra, assistência técnica e social, educação formal e pro
fissional, a garantia de preços mínimos etc. Todos esses 
direitos só serão exercidos, estas condições só serão da
das ao homem do campo se defi"nidas e compatibiltzadas 
numa política agrícola integrada, que se realize em pro
gramas regionaiS, em projetas específicos que fixem o 
homem na sua terra, estimulem o agricultor a plantar 
sem medo, aumentando a área cultivada, a produtivida
de e a-produção do País. 

Sr. Presidente, o momento é de decisão poHtica, de ati
tudes nítidas. O Estado brasileiro não pode mais se omi
tir, dissimular, remediar e errar com a agricultura e a ~e
cuária, penalizar ainda mais o homem do campo. ~â vts
lumbramos a Assembléia Nacional Constituinte, que de
senhará o futuro- do nosso País, a feliCidade do seu povo. 
A agricultura, a atividade rural terá obrigatorialnente de 
habitar o novo texto da nova Carta Magna, em muitos 
de seus títulos e capítulos. 

A posse da terra, a sua legítima propriedade e explo
ração racional e tei::nificada, socialmente considerada, é 
uma questão a cargo do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, que, na nova Carta da República, já deverá es
tar institucionalizada, constitucionalizada, garantindo, 
aos atuais produtores e aos beneficiados de programas 
de assentamento e colonização, o acesso aos meios de 
produção, aos instrumentos financeiros e técnicos capa
zes de implantar e manter uma agricultura produtiva e 
estável, 

A precária legislação trabalhista dirigia ao homem do 
campo, empresário e empregado, precisa ser revista .cu~
dadosamente pela Constituinte, estabelecendo-se dtret
tos e deveres básicos, primordiais e intocáveis, dos quais 
derivem todo o ordenamento específico. Esta legislação 
carece de adequação à realidade rural, precisa se atuali
zar e projetar o homem do campo para o próximo sêcu
lo redimensionando-o socialmente, a fim de lhe garantir 
as~stência prevídendária, médica e sanitária, seguridade 
paz para Conviver e produzir. 

Mas, Sr. Presidente, não basta a terra e os J?eios para 
produzir. Não basta cultivar, explorar, extrair da terr_a 
os seus frutos, sem uma consciência ecológica, uma atr
tude responsável quanto ao uso e preservação dos recur
sos naturais, notadamente o solo, a cobertura vegetal e 
os sistemas hídricos, A convivência com a Natureza, o 
chão e o teta, o ambiente do homem, não há de ser hos
til, perigosa ati suicida, mas útil e enríquecedora, canse~

. vacionista e culturalmente necessária. A nova Consti
tuição deverá transformar cada cidadão num amigo e de
fensor da Natureza, um fiscal contra os abusos e crimes 
que se cometem todos os dias contra o meio ambiente, 
contra o espaço humano, conseqüentemente contra a sua 
saúde e o seu futuro. Os atentados contra o meio am
biente deverão ser severamente punidos, pois a Natureza 
não é um bem privado de alguém, de um proprietário de 
um espaço urbano ou rural, um capricho de um cidadão. 
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O meio ambiente é um bem de todos, da comunidade, 
um patrimônio que não pertence a fulano, a determinada 
empresa ou ao Estado, exclusivamente. Todos vivemos 
nele e dele, e, por isto; todos são responsáveis pela sua 
integridade e bom uso de seu recursos e de suas riquezas. 

Com o Legislativo re_conquistando o seu lugar de Po
der Constituído, recolocado no seu pleno poder político 
representativo da vontade popular, verdadeira caixa de 
ressonância da Nação brasileira, a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal, o CongressO- Nacional, darão a 
sua sanção a planos plurianuais que tratem de preços 
mínimos para as safras agrícolas, crêdftO;-seguro, arma
zenamento, transporte, abastecimento e ~portação. 
São, de fato, prerrogativas intransferíveis do Poder Le
gislativo, aos quais tanto os constituintes corho os parla
mentares, na sua missão constitucional, não poderão re
nunciar, sob pena de trair os mandatos populares e de vi
ciar o p-rOcesso· democrático. 

Finalmente, outra tarefa importa:i,_-te- do Congresso 
Nacional será a análise regular, o aperfeíçó3Ilúmto cons
tante das políticas de estímulos à organização e apoio às 
cooperativas de produtores e entidades sindicais, sem 
dúvida, os pulmões sociais do setor, que não devem ser 
esquecidos ou minimizados. 

Estas preocupações, Sr. Presidente, são as primeiras 
sugestões que ternos, nós, e, de certo, aqueles que com
porão a Assembléla Constituinte e _o futuro Congresso. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais 
havendo a tratar vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 135, DE 1986 

(Em Regime de Urgência- Art. 371, B, do Regimen-
to Interno) · 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nt~ 135, de 1986, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, que fixa o nú
mero de candidatos que os partidos políticos poderão re
gistrar nas primeiras eleições para representação à Câ
mara dos Deputados pelo Distrito _Federal, tendo_ 

-PARECER ORAL, proferido em plenário, da Co
missão 

-De Constituicão e Justica, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, contrário, 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 
62, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nY 628, de 1986), que au
toriza a Prefeítura Municipa.I de Pedras Grandes (SC) a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
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331.865,03 (trezentos e trinta e um míl, oitocentos e ses
senta e cinco cruzados e três centavos), tendo 

PARECERES, sob nYs 629 e 630, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituicão e Justica, pela constitUcionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 
63, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nY 631, de 1986), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Araranguã (SC) a con
tratar emprêstimo no valor de cz$ 629.758,86 {seicentos e 
vinte e nove mil, setecentos e cinqUenta e oito cruzados e 
oitenta e seis centavos), tendo 

PARECERES, sob n9s 632 e 633, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

--e Municípios, favorável. 

4 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 67, de 1986 

Votação em turno únicO, do Projeto de Res~lução nY 
67, de 1986, (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de· seu Parecer nY 643, de 1980), -que au
toriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus (RN) a con
tratar empréstimo ·no valor de cz$ 452.749,57 (quatro
centos e cinqUenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
nove cruzados e cinqUenta e sete centavos), tendo 

PARECERES, sob n9s 644 e 645, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

5 
REQUERIMENTO No 266, DE 1986 

Votação, em turno único, do Requerimento nY 266, de 
1986, de autoria do Senador Jamil Haddad, solicitando, 
nos termos do art. 38 da Constituição, combinado com o 
item I do art. 418 do Regimento Interno, o compareci
mento, perante o Plenário do Senado,-do Senhor Minis
üo de Estado da Fazenda, Dilson Funaro, a fim de pres
tar esclarecimento sobre a aplicação, no campo soda!, 
dos recursos constantes do denominado Plano de Metas, 
instituído pelo Decreto-lei nY 2.288, de 23 de junho de 
1986. 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução 
n"' 149, de 1985, apresentado pela Comissão Diretora, 
que aprova o Plano de Classificação de Cargos e Empre
gos e dispõe sobre o Quadro de Pessoal de Senado Fede
ral, tendo 

PARECERES, sob nYs 649 a 653, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituicão e Justica -lY Pronunciamento: fa
vorãvel ao Projeto e às Emendas de n9s I, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 
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14, 15, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, pela inconstitu
cionalid<:~de das Emendas n9s 19, 20 e 25, pela injuridici
dade das Emendas nYs 5, 9, 16, 18, 23 e 26 e, pda incove
niênciadasden"'s8, 10, 11, 12, 17,2l,22,24e28;2YPro
nU:nciamento: favorável ao substitutivo da Comissão Di
retora, com subemenda supressiva que oferece e con
trário às três subemendas, acolhidas nos termos do art. 
141, item I do Regimento Interno, com voto vencido, em 
separado, do Senador Roberto Campos, abstenção do 
Senador Jutahy Magalhães e voto vencido, quanto às su
bemendas, dos Senadores Nivaldo Machado e Odacir 
Soares-; 

- Diretora- JC? Pronunciamento: favorável ao Proje
to e às Emendas nYs I, 2, 3, 4, 6, 7, 11, (em parte), 13, 14, 
15, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e contrário às demais 
emendas, concluindo pela apresentação de substitutivo 
integral; 29 Pronunciamento: favorável à subemenda da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 

- de Financas, favorável ao projeto nos termos do 
substitutivo da Comissão Diretora e à subemenda da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nY 150 de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que 
aprova o Regulamento de Pessoal do Senado Federal e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nYs 654 a 658, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituicão e Justiça - 1~> Pronuncíamento: 
pela aprovaç-J.o do projeto, com as Emendas nY 2, 3, 6, 8, 
9, lO; pela constitucionalidade das Emendas nYs 1 e 5, e 
pela inconveniência das Emendas nt~s 4 e 7; 29 Pronunica
mento: favorável ao substitutivo da ComissãO Diretora, 
com subemenda que apresenta; 

- Diretora -lY Pronunciamento: favorável ao proje
to a às Emendas nYs 2, 3, (em pahe, 8, 9, 10 (em parte), e 
contrário às demais emendas, concluindo pela apresen
tação de substitu~ivo_integral; 29 Pronunciamento: con
trário à subemenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça; e 

- de Fínanças, favorável ao projeto na forma do 
substitutivo oferecido pela Comissão Diretora e con
trário à subemenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

Discussão, em primeiro iurno, do Projeto de Lei do 
Se~ado _n 9 258,. de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chmrelh, que dispõe sobre prazo para restituição do Im
posto de Renda retido na fonte, tendo 
_PARECERES, sob nYs 582 e 573, de 1986, das Cernis

soes; 
. :-:--~e ConStituicão e Justica, pela constitucionalidade 
JUndJcJda:de e, no mérito, favorável, com emenda qu; 
apresenta de n.P l~CCJ· e 

- de Financas, co~trário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra-
da a sessão. . 

(Levanta-se à sessão às 13 -~oras e 20 minutos.) 

Ata da 179• Sessão em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária,da 47' Legislatura 

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio" Chaves- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa- Américo de Sou_z.a_--Helvídio Nu
nes - João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
-Moacyr Duarte-- Martins Filho- Humberto {ucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal
meira - Carlos- LV'ra - LuiZ CaValcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo Gomes
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- GaStão Mlltler 
- losê F'iagem - Saldanha-·oerzi - Álvaro Dias -- .-

Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. S_enadores. 
Havendo nú~ero regimental, c!eclaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de-DeUs, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-
.Secretário. 



Agosto de I986 

É lido o seguinte 

PROJETO OE LEI 00 SÉNAOO 
N• 188, de 1986 

Regulamenta o exercício da profissão de controla
dor de tráfego aéreo, disciplina sua habilitação como 
controlador dessa função, regulamenta o regime de 
trabalho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

Do controlador do tráfego aéreO e suã profissão 

Art. J9 O exercíciO da:_prófíSsão de controlador de 
trãfego aéreo (CT A) é livre em todo o território nacio
nal, para que satisfizerem as condições desta lei. 

Parágrafo único. A profissão de que trata este artigo 
compreende, privativamente, o exercício habitual e re-
munerado da atividade de controle de vôo de aeronaves, 
podendo emitir autorizações que determinem a·desloca
mento das aeronaves, com vistas a; 

I,- prevenir colisões entre aeronaves no ar e na ãrea 
de ,manobras ante obstáculos nela ocorridos; 
II- acelerar, mantendo ordenado e seguro, o fluxo 

de trãfego aéreo; 
III -proporcionar avisos e informações úteis à segu~ 

ra e eficiente conduÇão dos vôos; 
IV- notificar :is organizaÇões competentes da exis

tência de aeronaves carentes de auxílio, de busca e salva
mento e auxiliar tais organizações na forma solicitada. 

Art. 29 O exercfCio da profissão de controlador de 
tráfego aéreo exige prévio regiStrO no órgão competente 
do Ministério do Trabalho, mediante a apresentação de 
prova de nacionalidade brasileira, cartei~a profissional, 
diploma de curso superior de formação cOrrespondente, 
ministrado oficialmente. 

Art. 39 O cont:r.alador de trãfe_go aéreC? prestarã ser
viço nos órgãos que efetuam-o coiitrole do deslocamento 
de aeronaves, compreendendo: 
I- Torre de Con_trole (TWR). 
II- Controle de Aproximação (APP). 
III- Centro de Controle (A CC). 
IV- Órgãos do Serviço de Busca e Salvamento. 
V- outros _órgãos ou locais onde se faça necessário a 

presença do controlador, visando o apoio técnico neces~ 
sãrio. -

Art. 4_9: __ As atividades da Torre de Controle (TWR) 
envolvem execução qualificada de trabalho relacionados 
com medidas necessárias à supervisão de trãfego de aeró
dromo, com vistas à proteção ao vôo e à defesa aêrea, 
bem como a supervisão destes trabalhos. 

Parágrafo único. São casos típicos de trabalho de 
controle de trãfego em aeródromos: 

1. assumir posições operacionais de Torre de Con-
trole; , 

2. auxiliar o controlador titular nas posições opera
cionais de órgãos de controle de tráfego de aeródromo; 

3. emitir instrução, atiã.véS--de equipamentos lumino
sos; 

4. veicular informações de trãfego aéreo, essencial ao 
bom desempenho dos serviços; 

5. veicular informações meteorológicas e condições 
de aeródromo, necessárias às operações de pouso e deco
lagem; 

6. acionar, sob orientação ou não do supervisor, os 
serviços de busca e salvamento, contra-incêndio e segU
rança, quando necessário; 

7. emitir instruções radiotelefônicas, a fim de preve
nir riscos de colisão na ârea- de movimento; 

8. receber aprovação de planos de vôo; 

9. controlar o trãfego de aeronaves durante as ma
nobras necessárias ao pouso, deco{ãgens- e deslocamento 
nas áreas de movimento; 

10. orientar o deslocamento de veículos e pessoas 
nas áreas de movimento; 

II. fechar e abrir o aeródromo, para operações vi
suais ou por instrumentos, conforme as condições me
teorológicas; 

12. interditar o aeródromo, por impraticabilidade ou 
questões de segurança; 

13. utilizar nas comunicações rãdio-telefônicas a fra-
seologia padrão tanto em português como inglês; ' 

14. operar todos os equipamentos relativos à pro
teÇ,ão ao vôo, dentro de sua respectiva jurisdição; 
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15. trocar informações com a adrninístfação do ae
roporto, quando necessário, visando a manter os 
usuários informados de situações que possam afetá-los; 

16. desem_E~nh~r taref~~ssem.!-::!!!.~s. __ . _ 
ArL 5Q As atividades de controle de aproximação 

envolvem a execução qualificada de trabalhos rdacíona-
dos com medidas necessárias ao controle do nuxo e se
qOenclamento do tráfego aéreo em ãrea terminal (TMA), 
com vistas à proteção ao vôo e à defesa aérea, exigindo 
capacidade para enfrentar situações incomuns e pouco 
repetitivas, bem como a escolha rápida de alternativas e 
tomada imediata de decisões. 

Parãgrafo único. São casos típicos de trabalhos em 
controle de aproximação: 

I. coordenar, com as Torres envolvidas, a operação 
de aeronaves na zona de aeródromo; 

2. manter o controlador titular informado sobre da
dos e esclarecimentos necessários às autorizações de trá
fego, tais como informaçoes meteorológicas atualizadas, 
condições de operacionalidade dos aeródromos, ati
vação de espaços aéreos condicionados e planos de vôo 
autorizados; 

3. acionar os serviços de Busca e Salvamento, 
Contra-Incêndio e Segurança, nas situações de emergên
cia; 

4. controlar o tráfego de aeronaves durante as ma
nobras de subida e descida, em condições de vôo por ins
trumentos ou visuais, quer no aeródromo principal, quer 
nos aeródromos satélites; _ _ _ _ _ _ 

5. coordenar e acompanhar o trãfego de vôos visuais 
nos espaços aéreos em sua jurisdição; 

6. operar, orientar e fiscalizar a operação de posições 
rádío-telefônicas existentes no APP, mantendo comuni
cações bilaterais com aeronave~, utilizando a fraseologia 
padrão internacional em português ejou inglês; 

7, determinar o procedimento de subida ou descida 
. IFR para aeronaves que partam ou que cheguem ao ae

ródromo principal ou aeródromo satélite; 
8. operar qualquer posição de um ACC, quando ne

cessário, após estágio de adaptação; 
9. identificar o alvo no mostrador radar (scope) e 

compatibilizá-lo com o tráfego aéreo existente; 
"10. separar o tráfego identificado do não identifica

do (vetoração); 
11. acompanhar no mostrador radar (scope), o tráfe

. go aéreo de chegada ou de saída, nas adjacências da: área 
terminal; 

12. receber ou transferir tráfegos dojou para o ACC. 
13. vetorar e monitorar ·o tráfego aéreo de chegada 

ou partida, com o auxílio do radar, e de acordo com o 
procedimento adequado, para o auxílio básico de nave-_ 
gação aérea; 

14. transferir o tráfego aéreo, monitorado com 
auxílio do radar ou não, para as Torres de Controle en
\tOividas; 

15. vetorar e monitorar, com o auxilio do radar, o 
tráfego aéreo sem procedimento de espera; 

16. selecionar e autorizar procedimentos de subida 
ou descida compatíveis com o tráfego existente, com ou 
s_em auxílio do radar; 

17. manter escuta permanente na freqüência de 
emergência; 

18. alertar o supervisor para qualquer anormalidade 
no fluxo normal do tráfego; 

19. auxiliar, com ou sem o uso do radar, o trabalho 
da Torre de Controle, quando o aeródromo estiver fe
chado para operação visual ou a densidade de tráfego o 
exigir; 

20. manter separação lateral, longitudinal e vertical 
entre aeronaves, utilizando ou não o mostrador radar; 

21. divulgar informações relativas a inoperância de 
auxílios, a navegação aérea e a interdição do aeródromo; 

22. desempenhar, por necessidade do serviço, as ati
vidades de Torre de Controle; 

23. Operar o painel de diálogo com o c~mputador; 

24. detectar e resolver qualquer conflito de tráfego, 
utilizando ou não o equipamento radar; 

25. auxiliar na elaboração dos procedimentos de trá~ 
fego aéreo, convencionais ou radar; 

26. propor alterações nas rotinas de operação de sua 
área de jurisdição; 

27. prestar informações sobre o d~sempenho de con-
troladores sob sua supervisão; · 
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28. participar de ativídades de treinamento de con
troladores de tráfego aéreo; 

29. elaborar o relatório do turno de serviço; 
30. utiiizar nas comunicações rádiotelefõnicas a fra

seologia padrão, tanto em português como em inglês; 
31. operar todos os equipamentos relativos à pro

teçii,o ao vôo, dentro de sua respectiva jurisdição; 
32. _ <!e.?e~penhar Ol:ltf~ ~~~a2.._ ~~.ssemelhada~. __ _ 
Art. 60. As atividades de Centro de Controles 

(A CC) envolvem execução qualificada de_trabalhos rela
cionados com medidas necessárias ao controle de trãfego 
aéreo, com vistas à proteção ao vôo e à defesa aérea, em 
aerovias, regiões de nformação de vôo (FIR) e áreas de 
assessoramento, exigindo capacidade para enfrentar si
tuações incomuns e pouco repetitivas e para a escolha rá
pida de alternativas e tomada imediata de decisões. 

Parágrafo único. São casos tlpicos de trabalhos em 
Centro de Controle (ACC): 

1. ContrÕTar -õtráfegÕ aéreo em aerovias inferiores e 
superiores, mantendo separação lateral; longitudinal e 
vertical entre aeronaves; 

2. Prover as aeronaves de informações de vôo e de 
alerta nas regiões de informação de vdo; 

3. julgar e aprovar autorizações de mudanças de pla
no de vôo, compatibilizando-os com o trãfego existente. 

4, divulgar informações relativas à inoperância de 
auxilias à navegação aérea e a interdição de aeródromos, 
através de comunicações radiotelefônicas; 

$ ___ s.upervisionar as posições de controle radar de um 
determinado órgão de controle de tráfego aéreo; 

6. coordenar a ligação operacional entre os Centros 
de Controle e os demais órgãos de controle de trãfego 
aéreo; 

7. transferir ou receber o tráfego aéreo para ou de 
áreas de controle adjacentes; 

8. transferir, de forma rãpida e ordenada, o fluxo de 
tráfego aéreo situado em área de sua jurisdição, para o 
controle de ãrea terminal; 

9. identificar, analisar, ava!iar e selecionar os ele
mentos de emergência de uma aeronave; 

10. enquadrar o deslocamento de aeronaves nas fa
ses de emergência (SAR); 

I I. empregar o sistema de fusoshorãrios e efetuar 
cálculos de distância e rumos; 

12. solucionai-Problemas básicos de navegação 
.:lérea, envolvendo triângulo de velocidade, movimento 
relativo, raio de ação e interceptação; 

13. operar qualquer posição de controle do ACC; 
14. identificar e vetorar o tráfego aéreo de jurisdição 

do ACC; 
15. operar todos os equipamentos relativos à pro

teção ao vôo e à navegação aérea, dentro de sua respecti
va jurisdição; 

16. dar origem ao alerta que envolva qualquer aero
nave sob seu controle; 

17. detectar e resolver conflito de trãfego, utilizando 
ou não o radar; 

18. operar o painel de diãlogo com o computador; 
19. completar ou corrigir plano de vôo, enviando-o 

ao computador; 
20. receber, anallsar e introduzir os planos de vôo, 

não tratados pelo computador, dos aeroportos secun
dários; 

21, manter contato com os órgãos de controle de ori
gem dos planos de võo, para sua correção após rejeição 
pelo computador; 

22. chefiar equipes de controladores no ACC; 
23. controlar o trabalho dos operadores de determi

nado órgão de controle de tráfego aéreo e interferir sem
pre que a segurança de vôo o exigir; 

24. orientar o controlador de determinada posição 
operacional, quando observar qualquer anormalidade; 

25. fornecer os dados necessários ao Centro de Ope
rações Militares a fim da consecução das Operações de 
Defesa Aérea; 

26. auxiliar na elaboração de procedimentos conven
cionais de tráfego aéreo; 

27. propor alterações nas rotinas de operação de sua 
área de jurisdição; 

28. participar de atividades de treinamento de con
troladores de tráfego aéreo; 

~9. substituir o controlador de determinada posição 
opera~ional, sempre que se fizer necessário; 
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30. prestar informações sobre o desempenho de con
troladores sob sua supervisão; 

31. elaborar o relatório_do turno de serviço; 
32. desempenhar, por necessidade do serviço, as ati v i

dades de controle de aproximação e Torre de Controle; 
33. utiHzar nas comunicações radiotelefõnicas a fra

seologia padrão, tanto em português como em inglês; 
34. desempenhar outras tarefas assemelhadas. 
Art. 7~ As atividades SAR (busca e salvamento) en

volvem execução qualificada de trabalhos relacionados 
com tod2s as medidas necessárias na busca e.salvamento 
de aeronaves, passageiros e tripulantes. 

Parágrafo único. São casos típicos de trabalhos SAR 
(busca e salvamento): 

I. selecionar o padrão de busca adequado para deter
minadu situação; 

2. determinar as âreas de possiOilidade e probabilida-
de SAR; 

3._ operar po~ições de telecomunicações da r_ede SAR; 
4. acionar Unidades Aéreas do serviço SAR; 
5. empregar procedimentos de so_b_revivência na selva 

e no mar, 
6. supcrvisloil"ãr- e- CoOrdenar o acionamento do Ser

viço de Busca e Salvamento (SAR); 
7. participar das operações de busca e salvamento na

quilo que lhe compete. 
Art. S» Á Diretoria Regional de_ Operações com

preende atividade_s de chefia, de âmbito regional, encar
regadas de todas as medidas necessárias ao desempenho 
dos serviços de trâfego aéreo a nível regional. 

Parágmfo único. São C'dsos típicos de atividades da 
Diretoria Regional de Operações: 

I. inspecionar órgãos do Sistema de Controle de Trá
fego Aéreo, observando a estrutura e métodos de traba
lho, qualidade de recursos humanos e materiais, quanti
dade e n uxo de recursos financeiros; elaborando rela
tório com o resultado da observação; 

2. efetuar os trabulhos preparatórios de delegações, 
efou participar delas, para reuniões ou conclaves nacio
nais ou internacionais ligados à proteção ao vóo; 

3. participar de estudos para o planejamento da utili
zação do espaço aéreo; 

4. participar de estudos para a sistematização, padro
nização e especificaç:io de material técnico; 

5. fiscalizar testes de uceitaçào de equipamento ou sis
temas de equipamentos, quer no local de instalação, quer 
nas fábricas· 

6. tiscaliz~r a ap!ic<1çào de manuais, normas, procedi
mentos, instruções e rotinas, compatibilizando-as com a 
legislação nacional e internacional; 

7. coletar, classificar e processar dados para estudo_s., 
relatórios e programas de trabalho; 

8. colaborar nu elaboração de normas, procedimentos. 
e instruções sobre tráfego aéreo em aerovias e aeródro
mos. como tamb~m para funcionamento de órgãos de 
controle de tráfego áereo; 

9. coluborar na fixação de critérios de avaliação e de
sempenho de pessoal de operação e manute_nção; 

10. participar de estudos para a criação, ativação, ou 
desativaçào de órgãos de controle_d_e tráfego aéreo; 

I I. participar, sempre que necessário, de missões ope
racionais; 

12. levantar neces.~idades de treinamento e submetê
las à consideração superior; 

13. participar de estudos, visando à elaboração de 
prop~)stus referentes a programas de cursos e estágios 
técnicos e operacionais, bem como visitas_ à organizações 
nacionais e estrangeiras; 

14. p~Lrticipar de missões operacionais; 
15. outras atividades. asse_metb_adas. 
Art. 9" A Diretoria Nacional de Operações com

preende atividades _de chefia no âmbito n_acional, encar
regadas de todas as medidas necessárias ao desempenho 
dos serviços de tráfego aéreo, em nível nacional. 

Parágrafo úníco. São casos típiCoS- de atfVidades da 
Diretoria Nacional de Operações: 

I. opinar quanto a emendas e recomendações pro
postas pela OACI, bem como tomar providências de âm
bito nacional e internacional quando a Sua aplicação; 

2. prestar assessoramento a dirigentes de organi
zações do Ministério da Aeronáutica em assuntos relati
vos às ati v idades de Tráfego Aéreo, Meteorologia Aero
náutica, Telecomunicações e Auxílios à Navegação 
Aérea, Cartografia e Informações; 
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3. chefiar setores de atividades de sua competência; 
4. supervisionar e coordenar os serviços de inspeção 

de.órgãos do Sistema de Tráfego Aéreo e propor as me
didas corretivas; 

5. emitir ou analisar pareceres, informações e rela
tórios técnicos e propor medidas corretivas; 

6. elaborar, revisar e atualizar leis, regulamentos, 
acordos, convênios, programas, planos concernentes aos 
diversos assuntos mencionados no item I, 
compatibilizando-as com a legislação nacional e interna
cional; 

7. chefiar, supervisionar e coordenar os trabalhos 
preparatórios de delegações ou participar delas, para 
reuniões ou conclaves nacionais ou internacionais liga
dos à proteção ao vóo; 

S. orientar e dirigír trabalhos de equipes em ativida
des relacionadas com o campo de aplicação da especiali
dade· 

9.' planejar a utilização do espaço aéreo, decidindo 
quanto ao melhor aproveitamento dos equipamentos 
existentes, bem como quanto à escolha e implantação de 
novos equipamentos de telecomunicações, auxílios a na
vegação aérea e meteorologia; 

10. planejar e promover a realização de estudos para 
sistematização, padronização e especificação do ma teria_! 
técnico; 

I I. supervisionar e coordenar a fiscalizaão de testes 
de uceitaçào de equipamentos ou de sistema de equipa
mentos, quer no local de instalação, quer nas fábricas; 

12. elaborar normas, procedimentos e instruções 
sob ri!: - instalação, manutenção e operação de equipa
mentos eletrônicos, radiotelegráficos e telefônicos: -
tráfego aéreo em aerovias e aeródromos, como também 
para funcionamento de órgãos de controle de tráfego 
aéreo; 

!3. opinar quanto a emendas e recomendações pro
postas pela OACI, bem como quanto a providências de 
âmbito nacional e internacional, relativas à proteçào ao 
vôo e referentes a atos celebrados ou a serem celebrados; 

14. estudar e determinar implantação, atualização 
ou extinção de manuais, normas, procedimentos, ins
truções e rotinas, compatibilizando-as com a legislação 
nacional e internacionais, bem como coordenar os traba
lhos de fiscalização de sua aplicação; 

15. estudur e propor critérios de avaliação de desem
penho de pessoal de operação e manutenção; 

16. p!anejar e promover estudos visando à elabo
ração de propostas referentes a programas de cursos e es
tágios técnicos e operacionais, e de visitas a organizações 
nacionais e internacionais; 

17. planejar, supervisionar, coordenar e controlar 
trubulho~ de: - topogrl.ltia, cartografia e aerofotogra
metria; --execução de ensaios de laboratórios, no que se 
refere à especialidade. 

IS. Outras atividades e atribuições assemelhadas. 

CAPITULO II 

Da Habilita~ào do Controlador de Tráfego Aéreo 

Art. 10. O Curso de Formação de Controladores de 
Tráfego Aéreo é um curso superior de curta duração. 

Art. II. O Curso de Formação de Controladores 
de Tráfego Aéreo ministrado pelo Ministério da Aero
náutica, atualmente no IPV - Instituto de Proteção ao 
Võo, é transformado em curso superior de curta du
ração, ficando o Ministério da Aeronãutica encarregado 
de atender às exigências do Conselho Federal de Edu
cação, para os devidos fins. 

19 O Ministério da Aeronáutica criãrá, no prazo de 
30 (trinta) dias após a aprovação dessa Lei, uma comis
são mista formada por controladores de tráfego aêreo, 
designados pela ACT ACB-:- Associação dos Controla-_ 
dores de Tráfego Aéreo Civis do Brasil ç representantes 
do Ministério da Aeronáutica, para o cumprimento do 
disposto no presente artigo. 

2-9-- O currículo escolar do_ curso a que se refere este ar
tigo obedecerá ao estabelecido no Anexo I da OACI. 

Art. 12. A carga horária mínima do curso será de 
2.000 {doas mil) horas, assim distribuídas: 

I- Aulas teóricas: mínimo de 1.500 (mil e quinhen
tas) horas. 
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II-Aulas práticas: a) em Simulador: 100 (cem) ho
ras, b) nos órgãos de controle: 400 (quatrocentas) horas 
(no mínimo). 

Art. 13. As condições exigidas para ingresso no cur
so superior de controlador de tráfego aéreo são: 

I- Apresentação do diploma de 29 grau oficial e 
reconhecido; 

II -Conversação em língua inglesa; 
III- Aprovação em seleção intelectual; 

IV- Aprovação, em exame médico, de acordo com o 
estabelecido no Anexo I da OACI, na forma adotada 
pelo Brasil e de acordo com os artigos 12 e 19 do Anexo 
III da Resoluçã~ n•584f8l, do CO_NTRA~ 

V- Ser brasileiro e ter no mínimo 21 (vinte e um) 
anos de idade. 

Art. 14. O curso superior de controlador de tráfego 
aéreo será ministrado por órgão da administração direta 
do Ministério da Aeronáutica, ou-POr uma instituiçãO 
de ensino que tenha sido autorizada pelo Ministro da 
Aeronáutica para esse fim, nos termos desta lei. 

Art. 15. Os que já exercem a ativídade de controla
dor de tráfego aéreo à data de aprovação desta lei obte
rão o certificado de_habilitação técnica e de capacitação 
física automaticamente desnecessária à comprovaçã_o de 
escolaridade. 

Parâgrafo único. Para prova do exercício da aiivida1:! 
poderá ser apresentado o registro de trabalho ou certifi
cado de habilitação técníca atual. 

Art. 16. Os diplomas conferidos aos controladores 
de tráfego ·aéreo, formados anteriormente à aprovação 
desta lei, continuarão válidos, não necessitando de ne
nhuma complementação, com as mesmas prerrogativas 
e direitos iguais aos dos diplomadas na forma desta lei. 

CAPITULO IIl 

Do Regimento de Trabalho 

SEÇÃO I 

Da Escala de Serfiço 

Art. 17. A determinação para a prestação de ser
viço dos controladores de tráfego aéreo, respeitados os 
períodos de folga e repouso regulamentares, será feita: 

I - Por intermédio de escala especial ou de convo
cação,- para realização de cursos, exames relacionados 
com o adestramento e verificaçãO de -proficiência técnica, 

II- Por íntermédio de escala, no mínimo semanal, 
divulgada com anteccndência mínima de_ 3 _(.três) dias, 
para escala semanal e de 7 (sete) dias para a escala men
sal. 

Art. lS A escala deverá observar, como principio, a 
utilização do Controlador de Tráfego Aéreo (CTA) em 
regime de rodízio e em turnos compatíveis com a higiene 
e segurança do trabalho. 

Art. 19. O número mínimo de controladores de trá.:
fego aéreo por turno, em cada órgão operacional de 
controle de tráfego aéreo, será definido por uma comis
são mista de representantes do Ministério ou empresa e 
controladores de trãfego aéreo, designados pela AC· 
TACB (Associação dos Controladores de Tráfego 
Aéreo Civis do Brasil). 

SEÇÃO II 
Da Jornada de Trabalho 

Art. 201 Turno é a duração do trabalho do contro
lador de tráfego aéreo, contada entre a hora de apresen
tação no local de trabalho e a hora em que o mesmo é 
encerrado. 

Art. 21·. O turno será considerado encerrado imedia
tamente após ocorrer a rendição da posição, pelo con
trolador de tráfego aéreo da turma subseqOente no rodí
zio. 

ArL]2. Jornada é o somatório das horas dos tur
nos traOalhados durante um mês ou uma semana. 

Art. :23. A jornada de trabalho do controlador de 
trãfego aêreo não execederã a 25 (vinte e cinco) horas se
manais ou 100 (cem) horas mensais. 

I~ Nos trabalhos contínuos que excedam a 6 (seis) 
horas, será obrigatória a concessão de um descanso de, 
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no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas, para 
refeição, 

29 O trabalho será executado por turnos de serviço 
com revezamento das equipes, podendo haver no máxi
mo um turno contínuo de 12 (doze) horas por semana, 
sempre no período noturno. 

Art. 24. O controlador de trãfego aêfeo só poderá 
trabalhar um máximo de 12(doze) horas extras por mês. 

Art. 25. Nos órgãos onde se fizer necessário um bfie
fing operacional antes ou após o turno de serviço, o mes
mo será computado como hora extra, resguardando-se o 
disposto no artigo anterior. 

Art. 26. Durante um turno de serviço o controlador 
de tráfego aéreo fará jus a um descanso que será de no 
mínimo 30 (trinta) miD.utos; a cada duas horas de traba
lho. 

Art. 27. Quando_necessârio, por motivo de imperio
so necessidade, o empregador poderá exigir qtie o con
trolador de tráfego aéreo prorrogue o turno, sendo que 
esta prorrogação não poderá exceder a 50% (cinqUenta 
por cento) das horas trabalhadas no turno anterior, ex
ceto se o controlador de tráfego aéreo for_ do se;o.co femi
nino (art. 374 da CLT): 

Paragrâfo único~- As horas de prorrogação aludidas 
no presente artigo serão computadas como horas extras 
ou compensadas em outro turno de serviço, à escolha do 
controlador de tráfego aéreo-. 

Art. 28. h 'permitido ao controlador de tráfegO-
aéreo efetuar trocas de turno de serviço com outro con
trolador de tráfego aéreo de igual habilitação técníca e 
de mesmo órgão operaCiOnaL ---

Parágrafo único. Serão permitidas 8 (oito) trocas 
por mês e os controladores de tráfego aéreo envolvidos, 
em hipótese alguma, trabalharão turno_s consecutivos. 
Não poderá haver dobra ou prorrogação de turno de ser
viço. 

Art. 29. Quando freqüentar curso de atualização téc
nica, aperfeiçoamento ou adestramento em simulador, 
ou controlador de tráfego aéreo terá a seguinte jornada 
de trabalho. 
I- Curso teórico, ~O (quarenta) horas semanais, no 

máximo. 
Il- Curso prático em simulador, 40 (quarenta) honis 

semanais, no máximo. 
III- Curso prático nos órgãos de controle (situação 

real), 30 (trinta) horas semanais. -
Parágrafo único. A jornada de trabalho do controla

dor de tráfego aéreo não excederá a 40 (quarenta) horas 
semanais, computando-se ~s itens I e II deste artigo. 

SEÇÁO lii 
Dos períodos de folga e repouso 

ArL 30. Repouso é o espaço de tempo initi.terrupto 
após um turno de serviço, em que o controlador de tráfe
go aéreo fica desobrigado da prestação de qualquer ser
viço. 

Parágrafo único. o PeríodO oe-repouso a qúe se refi
re este artigo é o de tempo não inferior a 12 (doze) horas 
entre um turno de serviço e outro. 

Art. 31. Folga é o período de tempo não inferior-a 
24 (vinte e quatro) horas consecutivas, em que o colltró
lador, em sua base contratual, sem prejuízo da remune
ração, está desobrigado de qualquer ati v idade relaciona
da com o seu trabalho. 

§ J9 Para efeito de folga, o cômputo das hOras será 
iniciado após decorridas 12 (doze) horas do término- ao-
turno de serviço. 

§ 2<;> Os turnos de sen-·iço noturnos, ou mistos (diur
no e noturno) com duração de 8 (oito) horas ou mais, se
rão seguidos de um repouso e uma folga. 

CAPITULO IV 
Da Carreira 

Art. 32. Após conclUir e aprovar-se no curso de for
mação de Controlador de Tráfego Aéreo, obrigatoria· 
mente iniciará sua Carreira como estagiário de Torre de 
Controle (Controle de Aeródromo). 

§ J<;> O período de estágio a que se refere o presente 
artigo será de no mlnimo 6 (seis) meses. 

§ 21' Tendo sido aprovado no estágio prático eJn 
controle de aeródromo, o controlador de tráfego aéreo 
receberá a licença de controlador de tráfego aéreo e o 

certificado de habilitação técnica em controle de aeró
dromo. 

§ 31' Os requisitos exigidos para a concessão do certi~ 
ficado de habilitação de controle de aeródromo serão de
finidos pelo Ministério da Aeronáutica, de acordo com o 
Anexo I da OACI (Organização de Aviação Civil Inter
nacional). 

§ 4t> Após dois anos de pleiio exercíCio da funÇão em 
Torre de Controle, o controlador poderá ser designado 
para a função de supervisor de Torre de Controle. 

§ 51' Os critérios de escolha para o cargo de supervi
sor de Torre de Controle, obedecerá a seguinte ordem: 
eficiência técnica operacional, liderança, maior tempo na 
função de controlador de Torre de Controle, maior ida
de, outros. 

§ 6t> Após um período mínimo de 3 (três) anos na 
função de controlador de Torre de Controle, indepen
dentemente de ter ocupado o cargo de supervisor de Tor
re de Controle, o Controlador poderá habilitar-se ao 
Cargo de Controlador de APP (Controle de Aproxi· 
mação) ou Controlador de ACC (Centro de Controle de 
Ãrea) ou Controlador Radar. 

Art. "33. Os Controladores de Tráfego Aéreo aptos a 
realizarem os cursos e estágios para habilitação em APP, 
ACC ou Radar, serão escolhidos por uma "Junta de In
dic::lçào'', que será composta de instrutores, supervisores 
de APP ou ACC, o chefe da Torre de Controle ao qual o 
controlador estiver subordinado, o chefe do Controle de 
Aproximaçilo e o chefe da instrução. 

Parágrafo único. Os critérios de escolha a serem em
pregados pela Junta de Indicação, para o cumprimento 
do disposto neste artigo serão: interesse do operador, efi
ciência técnica opeJ'ãC1onal, maior tempo de serViço, ap
tidão. 

Art. 34. Após ter concluído com aproveitamento os 
cursos teóricos de habilitação em APP, ACC ou Radar, 
o controlador de tnífego aéreo fará um i!stágio prático 
-num órgão de c~mtrole de tráfego aéreo (APP ou ACC) 
conforme o caso, ao fim do qual, se aprovado, receberá o 
Certificado de Habilitação Técnica em APP, ACC ou 
Radar. 

§ Jt> O eStágio prático a que se refere o presente arti
go será de 6 (seis) meses no mínimo. 

§ 2~ Os requisitos exigidos para a concessão do Cer
tificado de Habilitação serão estabelecidos pelo Minis
tério da Aeronáutica, de acordo com o Anexo I da OA
CI. 

Art. 35. Supervisor de ala ou área ou supervisor de 
equipe é o Controlador de Tráfego Aéreo responsável 
pela operação de uma equipe ou pela operação de um se
tor dentro de uma equipe de trabalh0, durante um deter
minado turno de serviço. 

Art. 36. Instrutor é o Controlador de Tráfego Aéreo 
designado para desempenhar as atividades da Seção de 
Instrução. 

Art. 37. 'os cariQS de Supervisor d; equiPe d~ APP. 
(Controle de Aproximação), Instrutor e Supervisor de 
Ala ou área, só poderão ser ocupados por controladores 
de tráfego aéreo que tenham no mínimo 3 (três) anos de 
pleno exercício da atividade (ou função) de Controlador 
de APP ou <1

: ACC ou Radar, a qual serão habilítado. 
§ Jt> o~ ,upervisores e Instrutores serão indicados 

pela Junta de Indicação, definida no artigo 33 (trinta e 
três) deste capítulo. 

§ 21' Os critérios de eScolha para os cargos de Super
visor e Instrutor e chefe -de sala serão: eficiência técnica 
operacional, liderança, maior tempo de serviço, o de 
maior idade. 

Art. 38. Chefe de sala é o controlador de tráfego 
aéreo responsável pela chefia e coordenação dos supervi
sores-das diversas alas, quando, no órgão, estiverem ope
rando simultaneamente vários supervisores. 

Art. 39. O chéfe de sala será escolhido pelo chefe de 
órgão entre os controladores de tráfego aéreo superviso
res ou instrutores que tenham no mínimo I (um) ano de 
e~ercício da funª_o. _ _ .. 

ArL 40. Chefe de órgão é o controlador de tráfego 
aéreo responsãvel pela supervisão e desenvolvimento das 
operações do órgão, provendo meios materiais e huma
nos para o bom desempenho das atividades, como tam
bém fiscalizar os padrões e normas a serem seguidas pe
las equipes. 

Art. 41. Os chefes de órgãos (chefe da TWR, chefe 
do APP. chefe do ACC_e chefe da Seção de Instrução) se-
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rão nomeados pelo Chefe de Operações, que os escolherá 
entre os supervisores e instrutores que tenham mais de 2 
(dois) anos de __ exercício na função de Supervisor ou de 
Instrutor. 

Parágrafo único. Os chefes de sala são os subchefes 
do órgão (APP ou ACC). 

Art. 42. O Cliefe de Operações será nomeado pelo 
D_iretor Regional de Operações, que o escolherá entre os 
chefes de órgão, que tenham mais de um ano de exercício 
di chefia de ó.fS!.o: . < _ 

Art. "43. -Chefe de Operações é um cargo de chefia, 
de âmQifõ-Ioca[, encarregado de todas as medidas neces
sárias ao desempenho dos serviços de proteção ao vdo,_ 
tais cOmõ: recursos humanos, equipamentos, coorde
nação entre os órgãos, acordos operacionais, elaboração 
de normas e procedimentos internos, dar condições para 
que os operadores ofereçam um serviço seguro e eficien
te. 

Art. 44. Diretor Regional de Operações é um cargo 
de chefia de âmbito regional, encarregado de. todas as 
medidas necessárias ao bom desempenho dos serviços de 
proteção ao vôo na sua região, tais como: recursos hu
manos, equipamentos, coordenação com as demais dire
torias regionaiS;- eTaboração de normas e procedimentos 
de âmbito regional, sendo responsável pelas operações 
qe todos os órgãos de sua região. 

J9 Os Diretores Regionais de Operações serão no
meados pelo Diretor Nacional de Operações. 

29 Para exercer o cargo de Diretor Regional de Ope
rações o Controlador de Tráfego Aéreo deverá ter no 
miniruo 2 (dois) anos de experiência como chefe de ope
rações. 

Art. 45. Ao Diretor Nacional de Operações com
preende a chefia de todos os Di retores Regionais de ope
rações, sendo responsável por todos os assuntos relacio
nados a tráfego aéreo, em nível nacional. 

}Q O Diretor--Nacional de Operações será nomeado 
pelo Ministro de Estado a que o controle de tráfego 
aéreo estiver afeto. 

2"' O cargo de Diretor Nacional de Operações será, 
obrigatoriamente ocupado, pOr um 'controlador de Trá
fego Aéreo, com experiência de Direção Regional de 
Operações. 

Art. 46. Para ocupar os cargos de chefe de ope
rações, Dlretor Regional de Operações e Diretor Nacio
nal de Operações não é necessário possuir o certificado 
de habilitação técnica válido, bastando: 

I- possuir licença de controlador de trãfego 
aéreo, ou 

II- ter ocupado cargo de chefia de órgão de 
controle de tráfego aéreo. 

Art. 47. Os controladores de tráfego aéreo habilita
dos, os supervisores, instrutores e chefes, à data de apro
vação desta Lei, se enquadrarão nesta Lei, de acordo 
com as funções ora desempenhadas, com todos os direi
tos e vantagens e obrigações nela expressos, desde que 
possam comprovar sua experiência. 

CAPITULO V 

Do Ensino e Instrução 

Art. 48. Nos locais onde se fizer necessáriO, poderá 
ser crüi.da uma seção de instrução e atualização técnica. 

Art. 49. A Seção de Instrução a que se refere o arti
go anterior será diretamente subordinada ao Chefe de 
Operações, para apoiá-lo e assessorá-lo nas questões de: 

I- elaboração de programas de treinamento; 
II -elaboração de calendários de cursos; 
III- assessorar o Chefe nas questões de trâfego 

aéreo de âmbito local; 
IV- assessorar o Chefe na apuração de irregu

laridades e incidentes de tráfego; 
V- designar os instrutores para acompanhar os 

estagiários durante as aulas práticas e teóricas; 
VI- avaliar os estagiãrios no final deiS-cursos 

ministrados: 
VII- instalar Juntas de Re-Chek e de Indi

cação; 
VIIT- desenvolver todas as atividades relacio

nadas com ensino e atualização têcnica. 

Al-t. So~ A Junta de Re--Cbek é composta de Instru· 
tores e Supervisores com a finalidade de avaliar os ope-
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radares (Controladores de Tráfego Aéreo) para efeito de 
revalidação do Certificado de Habilitação T_ê._c;nica Ope
racional. 

Art. 51. A Junta de Indicação é composta de super
visores, instrutores, chefes de órgão (TWR, APP, ACC, 
Instruçã-o), com a finalidade de_indicar_os _operadores ap
tos a realizarem os cursos de babilitaç_ão,_çomo_também 
indicar os Supervisores e Instrutores. 

Art. 52. Os cursos necessários para que o controla
dor de tráfego aéreo. <!,C?p~ QS cargos d~ s~pe_tyJ~o. che
fia e direção serão estabelecidos pela comissão mista pa
ritária préVfSta no artígo 11, parágrafo [9 do-Càpitulo II 
da presente lei. 

Art. 53. __ Em todos os locais compostos de mais de 
um órgão de_controle de tráfego aéreo, serâ obrJgatório a 
criação de uma seção de instrução_. 

ArL 54. Nos locais onde haja somente_um órgão de 
controle de tráfego aéreo, o chefe desse órgão, juntamen
te com os supervisores, farão as funções estabele.cidas 
para a seção de instrução. 

Art. 55-. ---Todo controlador, quando em estãgio_prá
tico, será obrigatóriamente acompanhado de um instru
tor. 

Parágrafo único. Nos locais onde não haja a seção 
de instrução, o estagiário será ac;-Qnipanhado pelo super
visor. 

CAPITULO VI 

Das Credenciais 

Art. 56. t considerado ConúOlador de Trâfego 
Aêreo (CT A) e haOilítido, todo aquele que concluiu o 
curso de_ formação de CTA e seja titular de licença e cer
tificado válido de habilitação, para a prestação dos ser-
viços de controle de t_ráfego aéreo. _ 

Parágrafo único. Não serão considerados controla
dores de trâfego aéreo e portanto não poderão receber a 
licença ou o certifiCado de habilitação nem gozar dos di
reitos, benefíciOS CVantagens desta lei, aqueles que, for
mados após a aprovação da presente lei, não tenham 
cumprido todas as condições e exigências espeCificadas 
nos artigos I O~> e paiágrafõ-s 1 e 2, 129, 139 e 14~>. 

Art. 57.- Serão baixadas pelo Ministério responsá
vel, novas normas em substituição a IMA 63-6 do Minis
tério da Aeronáutica; regulamentando a concessão de li
cenças e certificados ·de acordo com a presente lei e de 
acordo com o anexo I da Organização de A viação Civil 
Internacional (OACI). 

CAPITULO VI{ 

Da Representath·idade 

Art. 58. O ór&ãO representativo dos _ç_ontroladores 
de tráfego aéreo é a ACTACB- Associação dos Con
troladores de Tráfego Aéreo Civil do Brasil. 

Art. 59. Qualquer acordo ou cláusula nos contr~tos 
coletivos de trabalho não previstos nesta Lei, será obJeto 
de acordo mútuo entre a ACTACB- Associação dos 
Controladores de_ Tráfego Aéreo Civis do Brasil e o em
pregador. 

Art: tlO. O Ministério do Trabalho, a ACTACB ~ 
Associação dos Contratadores de Trâfego Aêreo Civis 
do Brasil ejou Sindicato dos Controladores de Tráfego 
Aêreo, e·o Min"istêrici reSponSável ~ielo Controle Tráfego 
Aé-reo serão os responsáveis pelo cumprimento desta 
Lei. -

CAPITULO V!Il 

Das Concessões 

Art. 61, As peças de vestuário e respectivos equipa
mentos individuais, de proteção, quando exigidos pela 
autondade cOmpetênte, serão -fornectaos pela empres·a. 
sem ónus para o Controlador de Tráfego Aéreo (CTA). 

Art. 62. Ao Controlador de Tráfego Aéreo sem ser
viço fora da base contrat!Jal, a empresa deverá assegurar 
assistência médica em casos de urgência, bem como re
moção por via áerea, de retorno à base ou ao local de 
tratamento. 

Art. 63. As férias anuais do Controlador de Tráfego 
Aéreo serão de 30 (trinta) dias. _ :_ 

Art. 64. A concessão (je fériaS Será participada ao 
Controlador de Tráfego Aéreo, por escrito, com antece
dência InTflTfna de 30 (trinta) dias, devendo o empregado 
assinar a respectiva notificação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 65. Os controladores de Tráfego Aéreo quando 
t:m viagem a serviço ou em vôo de instrução, serão obri
gatoriamente segurados contra acidentes, na mesma base 
do seguro de passageiros. 

Arl. 66. E ass_egurado ao Controlador de Tráfego 
Aéreo, pelo empregador, alimentação no seu IoGa! de 
trabalho. 

CAPITULO !X 

Das Transferências 

Art. 67. Para efeito de transferência, permanente ou 
transitória, considera-se base do Controlador de Tráfego 
Aéreo, a localidade para onde foi designado para prestar 
serviços, após concluir o curso de forniação, ou o local 
onde tenha sido admitido. 

Parágrafo único. --Os critérios para- colocação dos 
Controladores de Tráfego Aéreo nos locais base serão: 

I -Classificação final no curso de formação; 
II - Classificação no concurso de admissão. 

Art. 68. E facultado ao empregador designar o Con
trolador de Tráfego Aéreo para prestar serviço fora do 
seu local base, em caráter permanente ou a título transi
tório. 

1~> Entende-se como: 

I- Transferência transitória, ou provisória, o 
deslocamento do Controlador de Tráfego Aéreo de 
sua base, por um período de até 90 (noventa) dias, 
para prestação de serviços temporários, sem mu
dança de domicílio, à qual retorna tão logo cesse a 
incumbência que lhe foí cometida. 

II- Transferência permanente, ou definitiva, o 
deslocamento do Controlador de Tráfego Aéreo de 
sua base por um perfodo superior a 90 (noventa) 
dias._ 

29 O prazo fix.ado neste artigo, para-efeito de transfe
rência a títuto transitório, poderá ser dilatado mediante 
acordo, 

J9 Ê assegurado ao Controlador de Tráfego Aêreo 
em sei"Viços fora da base, também a gratuidade de sua 
viagem de ida e volta -e de transPorte de sua bagagem. 

4~> Enquanto perdurar a transferência transitória, o 
empregador é ainda obrigado a pagar diárias compatí
veis com os respectivos niveís sãlari:ãJS. 

51' A diária a que se refere o presente artigo nunca se
rá inferior a um dia do salário-referência (salário base) 
do Controlador de Tráfego Aéreo na sua base de origem. 

69 No caso de o empregador ceder alimentação e es
tada, poderá abater até 40% (quarenta por cento) das 
di6rias devidas, arbitradas em 20% (vinte por cento). 

79 Nas transferências a título transitório para locais 
o"nde seja possível, nas folgas, o Controlador de Tráfego 
Aério rever seu domicílio sem prejuízo do serviço, fica o 
empregador obrigado a ceder passagens para que o mes
mo nas suas folgas possa revê-lo. 

89 Quando do regresso à base após transferência 
transitória, o Controlador de Tráfego Aéreo terã direito 
a uma licença remunerada de um dia para cada quinze 
dias fora da base, a qual não poderá coincidir com sába
do, domingo ou feriado. 

Art. 69. Na transferência por perfodo superior a 90 
(noventa) dias, considerada em caráter permanente, será 
assegurado ao Controlador de Tráfego Aéreo a gratuida
de de sua viagem, dos que vivem sob sua dependência 
económica e respectivos pertences. 

}9 Na transferência permanente, do interesse do em
pregador, fica assegurado ao Controlador de Tráfego 
Aêreo transferido a incorporação definitiva ao salário, 
de um percentual igual a 25% (vinte e cinco por cento) do 
mesmo. 

2~' Na transferência permanente serão também asse
gurados ao Controlador de Tráfego aéreo pelo emprega
dor, uma ajuda de custo para fazer face às despesas de 
instalação na nova base, não inferior a 4 (quatro) vezes o 
valor do salário do Controfador de Tráfego Aéreo trans
ferido. 

39 Terá direito também a uma dispensa de qualquer 
atividade n!laCionada com o trabalho pelo períOdo de 
oito dias, a ser fixado por sua opção, com aviso prévio de 
cincO dias úteis, à empresa, dentro de_ sessenta dias se
guintes à sua chegada à nova base. 
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Art. 70. Na forma que dispuser o regulamento desta 
Lei, poderá ser a transferência transitória transformada 
em transferência permanente. 

Art. 71. As transferências para o exterior serão pre
cedidus _de contrato especifico entre o Controlador de 
Tráfego Aéreo (empregado) e o (empregador). 

P::irágrafo único. No caso de demissão_ ou morte~ do 
Controlador de Tráfego Aéreo transferido para o exte
ríor, fica assegurado no prazo de sessenta dias, o seu re
patriamento pelo empregador, bem como de seus depen
dentes. 

Art. 72. Ao Controlador de Tráfego Aéreo transfe
ridO dentro do território nacional fica assegurado por 
noventa dias o direito de seu retorno e de família, ao lo
ca! anterior ou ã base de origem, quando dispensado sem 
justa causa. 

Art. 73. Quando das transferências o Controlador 
de Tráfego Aéreo deverá ser avisado com a antecedência 
de: 

I- Quinze (15) dias, no caso de transferência 
transitória; 

II -Sessenta (60) dias, no C"ctso de transferência 
permanente. 

CAPITULO X 
Da Remuneração 

Art. 74. O salário profissional (salário base, piso sa
tarial, referência salarial) dos controladores de tráfego 
aéreo será de 10 (dez) salários mínimo ou, no caso de ser
vidor público, posicionado numa referência no plano de 
cargos e salários que corresponda a um salário igual ou 
superior a 10 (dez) salários mínimo. 

Art. 75. Ressalvada a tiberdade contratual, a remu
neração do Controlador de Tráfego Aéreo corr~sponde
rá à ~o ma das quantias (salário, gratificações, adicionais, 
hora-extra etc) por ele percebidas do empregador. 

Parágrafo único, Não se consideram integrantes da 
remuneração as importâncias pagas pelo empregador a 
título de ajudas de custo, assim como as diárias de hos
pedagem, alimentação e transporte. 

AfL 76. ds controladores de tráfego áreo concorre
rão a um escalonamento por tempo de serviço, com in
terstício de quatro anos para promoção, assim especifi
cudo: 

-Nível A (inicial) - 10 (dez) sa1ârios m_ínimo. 
-Nível B- 11 (onze) salários mlnimo. 
-Nível C - 12 (doze) salários mínímo, 
-Nível D - 13 (treze) salários mínimos. 
-Nível E - 14 (quatorze) salários mínimos. 
-Nível F - 15 (auinze) salários mínimos. 
]I' Os valores estabelecidos no presente artigo são o 

mínimo permitido para cada nível. 
29 As promoções de nível a que se refere o presente 

artigo serão única e exclusivamente por tempo de serviço 
_(antigüidade). 

39 Ã data de aprovação desta lei, todos os CQntrola
dores de Tráfego Aéreo serão enquadrados neste artigo, 
de acordo com os respectivos lempos de serviço. 

A:rt:-n:--Oi ConTroladores· de Tráfego Aéreo além 
das gratificações e vantagens que tenham sido concedi
das através de Lei, Decreto-lei, dissidio coletivo, ajusta
das tácitamente, acordo coletivo ou individual, ou por H
vre iniciativa do empregador, terão direito às seguintes 
gratificacões. 

a. C"ratil tcação de função; 
b. Gratificação de localidade, 
19- São gratificações de função: 
a. Operador de APP ou ACC sem radar- 20% (vin

te por cento) 
b. Operador Radar - 40% (quarenta por cento). 
c. Supervlsor de TWR - 45% (quarenta e cinco por 

cento). 
d. ___ s_upervisor de equipe do ACC Ol.l APP ~Instrutor 

-50% (cinqüenta por cento). 
e. Chefe de órgão- 60%(sessenta por cento). 
f. Chefe de Operações- 70% (setenta por cento). 
g. Diretor Regional de Operações - 80% (oitenta 

por cento). 
h. Diretor Nacional de Operações - 90% (noventa 

por cento). , 
2'? As gratificações de função não serão cumulativas. 
J9 Os supervisores substituídos, subchefes e os vice

diritores farão jus a uma gratfficação inferior ã dos titu
lares em 5% (cinco por cento). 
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411 A gratificação por localidade será paga a todos os 
controladores de trãfego aéreo de acordo com a localida
de ou órgão onde estiver lotado, assim classificados: 

Classi ficaçlo Gratificação 

Classe "A" 20% (vinte por cento) 

Classe "8" 1..5.% _(quinze por cento) 

Classe "C" 10% (dez por cento) 

59 São os seguintes os órgãos e localidades e suas res
pectivas classjficações: 

ACC SR 

ACC CT 

APP RJ 

APP SP 

APP BR 

APP ME 

APP CF 

APP CT 

APP PA 

TWR ME 

APP sv 

APP KP 

APP VT 

TWR KP 

TWR GO 

TWR FL 

Classe A 

Classe 

Classe 

TWR GL 

TWR SR 

TWR GR 

TWR SP 

TWR RJ 

B 

TWR CF 

TWR CT 

TWR PA 

c 
TWR VT 

TWR RF 

TWR SV 

TWR BH 

TWR LO 

6'<' As demais localidades e órgãos classificados pos
teriormente pelo órgão competente, segundo as normas 
vigentes. 

Art. 78. As gratificações, vantagens, adicionais, in
cidirão sobre o salário referência ou nível salarial do 
Controlador de Tráfego Aéreo citado no artigo 74 (se
tenta e quatro) do Capítulo X (dez) da presente Lei,_". 

Art. 79. As frações de hora serão computadas para 
efeito de remuneração. 

CAPITULO XI 
Da Apose-ntadoria 

Art. 80. A aposentadoria dos controladores_ de trá
fego aéreo _dar-se-á sempre com proventos integrais, aos 
20 (vinte) anos de tempo de serviço ou aos 60 (sessenta) 
anos de idade. 

Art. 81. Quando da passagem do controlador de 
tráfego aéreo para a inatfvidade, as gratificações atê en
tão percebidas continuarão a ser pagas. 

Art. 82. Controlador de tráfego aéreo que for" afas
tado do serviço por motivo de problemaS mediC-aS, 
oriundos do desempenho da atívidade, não perderá o di
reito às gratificações até então percebidas. 

CAPITULO XII 
Da Mulher Controladora de Trâfcgo Aéreo 

Art. 83. Em caso de abôrto não criminoso, compro
vado por atestado médico oficial, a controladora de trá
fego aéreo terá direito a um repouso remunerado de duas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!} 

semanas. ficando-lhe assegurado ainda o retorno à 
função que ocupava. 
~oArt." 84. Para amamentar o próprio filho, até que 

este complete 6 (seis) meses de idade, terá também direi
to, durante o turno de serviço, a dois descansos especiais, 
de meia hora cada um. 

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde _do filho, 
este período poderá ser dilatado a critério da autoridade 
médica competente. 

Art. 85. Não constitui justo o motivo para a resci
são do contrato de trabalho da constroladora de tráfego 
aéreo, o fato de haver contraído matrimônio ou de 
encontrar-se em estado de gravidez. 

Parágrafo único. Não serão permitidas, em regula
mentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou in
dividuais de trabalho, restrições ao direito da controla
dora, por motivo de casamento ou gravidez. 

Art. 86. É proibido o trabalho da controladora de 
tráfego aéreo grávida no período de 6 (seis) semanas an
tes e de 6 (seis)" semanas depois do parto. 

§ l9 Para fins previstos neste artigo, o afastamento 
da controladora de tráfego aéreo de seu trabalho será de
terminado pelo atestado médico a que alude o artígo 375 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que deve· 
rá ser visado pelo empregador. 

§ 29 Em casos excepcionais, os períodos de i-epouso 
antes e depois do parto poderão ser aumentados de mais 
2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico, 
dado na forma do parágrafo anterior. 

Art. 87. Durante o período a que se refere o artigo 
anterior, a controladora de tráfego aéreo terá direíto aos 
salários integrais, calculados de acordo com a média dos 
6 (seis) últimos meses de trabalhos, sendo-lhe ainda fa
cultado reverter à fu~_ção ..9!:!-e anteriormen~e o~ava. 

PafágrafÕ ú-ilico. A concessão do auxílioM 
maternidade, por parte de instituição de previdência, 
não isenta o empregador da obrigação a que alude este 
artigo. 

CAPITULO Xlll 
Das Disposições Finais 

~Art. 88. Só poderão exercer a profissão de Contro
lador de Tráfego Aér~o e ocupar os cargos de supervisão 
e chefia nos órgãos do Sistema de ContrOle de Tráfego 
.f..éreo, aqui definidos, aqueles que estejam habititados 
de acordo com a presente Lei. 

Art. 89, Além dos casos previstos nesta Lei, os direi
tos, vantagens e deveres do controlador de tráfego aéreo, 
são os definidos na legislação, contratos e acordos. 

Art. 90. As especificações de cargos e funções a que 
se refere a presente Lei poderão ser objeto cfe atuali
zação, em decorrência de possíveis aUerações no coriteú
do ocupacionat da classe, aqui fdentificildas, cabi::rido 
tánto a ACTACB - Associação dos Controladores de 
Tráfego AéreO Civis do Brasil quanto ao Ministério res
ponsável, tomar a iniciativa de propor as alterações. 

Parágrafo único. As alterações aludidas neste artigo 
serão, obrigatoriamente, objetivo de acordo m_útl,l.o. 

Art. 9-1. Os- controladores de tráfego áereo partíci
parão das Comissões de investigação de acidentes aero· 
náuticos com representantes nomeados pela ACTACB 
- Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo Ci
vis do Brasil ou Sindicato dos Controladores de Tráfego 
Aéreo, sempre que essas entidades representativas assim 
quiserem, zelando pelos interesses de seus filiados em 
tudo que for possível. 

Art. 92. Os controladores de tráfego aéreo integran· 
tes do grupo "Defesa Aérea e Controle de Trâfego 
A-éreo"- Grupo Dacta 300, do Ministério da Aeronáu
tica, criado pelo Decreto Lei n9 75.399 de 19 de fevereiro 
ae 1975 e pelo Decreto Lei n9 1.393 de 19 de fevereiro de 
1975, se enquadrarão nesta Lei com todos os direitos, 
vantagens e deveres nela estabelecidos. 

--Ã.rt. 93. Fica revogado o parágrafo único do artigo 
59 (quinto) do Decreto Lei nl' 7.139 de 7 de novembro de 
1983. 

Art. 94. Os infratores desta Lei serão passíveis das 
penalidades estabelecidas pelas autoridades competen
tes, dentro de suas atribuições específicas, de acordo com 
a legislação vigente. 

Art. 95. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 96. Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

~- Introdução - Não há menor possibilidade de haver 
tráfego aéreo sem a presença do controlador de tráfego 
aéreo, que é o profissional habilitado, dotado de conhe
cimento e treinamento específicos para prover um seguro 
e rápido fluxo de tráfego aéreo, além de acionar e auxiM 
liar o serviço de busca e salvamento. 

..,.._ Embora a profissão de controlador de tráfego aéreo 
(CTA) exista riO BraSil M mais de quarenta anos, remonM 
tando aos primórdios da aviação civil, inexiste uma regu

-lamentação própria da profissão, que é cercada de nuan
ces específicas e para a qual não se conhece parâmetros 
para comparaÇõe.~. Em virtude da inexistãncia desta re
gulamentação, vem ocorrendo diversos fatos desagrad~
véis, que aliás sempre ocorreram, mas que agora- eStão 
tomando proporções que certamente irão comprometer 
o Brasil se comunidade aeronáutica internacional em 
particular. 

-Esta regulamentação visa melhorar as relações enM 
tre controladores e empregadores, já que há um conflito 
que se arrasta há alguns décadas; e dar tranquilidade a 
estes profissionais que estão insatisfeitos, amargurados e 
revoltados com os a tos de arbitrariedade cometidos con
tra a classe, e oprimidos pelas leis de excessão e desor
dem legislativa a que estão ainda sujeitos, frutos dos vin
te anos de autoritarismo. 

- É mister que se aprove o mais rápido possível esta 
regulamentação a fim de evitar diversos problemas que 
hoje ocorrem e _que cOmprometem a segurariça do trans
porte aéreo. 

t -_O Controlador de Tráfego Aéreo 
"Notáveis anôniri10s", .. Valiosos heróis do espaço que 

não saem da terra", "Anjos da guarda de milhares de vi
das e equipamentos caríssimos e soflsticadfssimos que 
ocupam os céus do Brasil", .. Eles comandam o trânsito 
de aviões do porte de um Jumbo, um Tristar ou um DC 
lO, que chegam a transportar mais de quinhentas pes
soa·s-, Ou minúsculos aviões executivos (particulares), que 
frequentemente se envolvem em condições meteorológi
cas adversas ou simplesmente se perdem e, nesta hora 
sào"- Salvos pela atuação do controlador de tráfego 
aéreo". Assim .os escritores tem tentado retratar a difícil 
e nobre missão do controlador de tráfego aéreo, vejcimos 
o que diz a revista "Aerovisão" de novembro de 1979: 
"O atual estágio da aviação civil mundial tem exigido 
avançados recursos tecnológicos e pessoal altamente 
qualificado para controle e segurança de vôo das aerona
ves_ que trafegam no espaço aéreo. 

O desenvolvlnl.Onto tecnológico desse setor tem sido 
espetacular, com a implantação de sistema de radares, 
computadores, rede de telecomunicações e -toda a sorte 
de equipamentos ~ofiscados- que permitem aos Centros 
de Controle de Tráfego Aéreo uma eficaz e confiável 
coordenação de vôo. 

Entretanto, a operacionalidade do sistema só é possí
vel mediante a atuaçào do elemento humano, a inteligênM 
cia que percebe, analisa, decide e determina os procedi
mentos a serem observados pelas tripulações de vôo . .to 
controlador de tráfego aéreo. 

Este homem, como profissional, não é bem conhecido, 
a não ser nos meios cieronâuticos que estejam diretamen
te Jigados ao trâ(ego aêreo. Ele trabalha em ambiente 
isolado, resguardado de interferências estranhas ao ser
viço e comunicar-se exclusivamente com as tripulações 
de aeronaves e nunca permanece aos olhos do público 
que voa. 

O Controlador de tráfego aéreo é um técnico altamen
te especializado, possuidor de racioncínio lógico e ágil, 
visão e audição perfeitos, ótima dicção, capaz de falar 
em erros de pronúncia o Português e principalmente o 
inglês. Sua formação profissional compreende tres ciclos 
de estudos em matérias especfficas, tais como: técnicas 
de vOz, direito aeronáutico, navegação áerea, busca e sal
vamento, aerodinâmica, eletrdnica, telecomunicações, 
fraseologia padrão internacional, operação radar, reco
nhecimento de aeronaves, meteorologia, informações ae
ronáuticas, regras e regulamentos do ar. Somam-se ain
da estágios de adaptação e tempos de familiarização no 
serviço nunca inferior a um ano. 

Os serviços de sua especialidade sào permanentes e ini
terruptos, exigem atenção constante e não podem ser 
adiados, transferidos ou cancelados. São executadas vin
te e quatro horas por dia, nos trezentos e sessenta e cinco 
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dias do ano, com o mesmo grau de eficiência operado~ 
na!, tanto no horário de "rush" como às tres horas da 
madrugada de um domingo por exemplo. 

Durante certos períodos, o serviço de controle do trá
fego aéreo é difícil e complexo: na medida em que o volu~ 
me de tráfego de aeronaves se aproxima da capacidade 
do espaço aéreo controlado, com diferentes velocidades 
horizontais e verticais, chegando e saindo de um ou mais 
aeroportos, em dias de má visibilidade ou mau tempo, o 
Controlador tem de avaliar esses dados em face das nor
mas existentes e orientar cada uma das aeronaves, de 
modo a evitar colisões; aliviar o congestionarrlento e per
mitir o deslocamento para os diferentes destinos. 

As aeronaves não param no ar para esperar. O Con
trolador toma iniciativa de propor aos pilotos os proce
dimentos necessários. Decide e age em segundos, desen
volvendo um esforço mental intenso e assumindo uma 
responsabilidade imensurável. 

A aeronave no ar é sempre um problema para o Con
trolador. Servir é a sua preocupação maior, o seu corpo e 
a sua mente estão alertas para a segurança e a proteção 
maior dci vôo; as aeronaves estão no ar e esperam a sua 
orientação segura e eficiente. 

Esses anjos ditguardil- t'ãn1bém são seres humanos, e 
como tais têm suas- necessidades e, apesar da alta respon
sabilidade que têm nas mãos e na mente, são alvo de inú
meras injustiças, razão pela qual depositam nesta regula
mentação da profissão, todas as suas esperanças. 

I[- Doenças Profissionais (Fadiga, Stress). 

A profissão de çontrolador de tráfego aéreo é interna
cionalmente reconhecida como de_ fundamental impor
tância para o seguro flu.xo de tráfego áereo, bem como 
reconhecida como uma das profissões mais estressantes, 
devido ao envolvimento com grande responsabilidade de 
atuação e decisão, as rotinas complexas e o auxílio e 
acompanhamento nas situações de emergência. 

A Maharish European Research University realizou, 
em outubro de 1978, na cidade suíça de Seelisberg um 
congresso intitulado "Aviation Pilot Training and Air 
Traffic Contrai - lnternational Conference", quando 
foi apresentado, por Mr. Ben Pirard, um trabalho que 
retrata o perfil psicossomático do controlador de tráfego 
aéreo, definindo a profissão como altamente estressante. 
Segundo a revista Contato de nove de julho de 1979, uma 
pesquisa realizada no aeroporto americano "O" HA
RE", revelou que o cotrolador de tráfego aéreo-possui, 
no plasma, uma quantidade de fosfolipídios (partículas 
gordurosas que aumenta em proporção ao "stress" cau
sado pelo trabalho ou meioambiente) bem acima da mé
dia. A grande maioria deles apresentou uma taxa maior 
que a de pilotos que estiveram em combate no Vietnã. 
Exames radiográficos demonstraram que entre 111 (cen
to e o~eLc:o..E.!E.~.P~~ _E,e Çhi~ag<?_, 3~ (trinta e seis) de
les tinham fortes indícios de úlcera estomacal e que ou
tros 50 (cinqUenta) demonstravam sintomas iniciais da 
doença. A incidência de úlcera estomacal é duas vezes 
maior nos controladores, em relação aos pilotos. Ainda 
mais alarmante é a hipertensão que atinge oS- controlado
res numa proporção quatro vezes superior, em relação 
aos pilotos. Em suma, o controlador, agindo sempre sob 
o estigma .. não poder falhar", adquire, além de uma ten
são emocíori.ill permanente, problemas oftalmológicos, 
gastrointestinais, dermatológicos, neurológícos, pSícoló
gicos, cardiovasculares, que formam um quadro bem 
claro de "stressn. 

Em 1972 a Universidade de Bostõ"; realizou estud~s 
que apontaram resultados semelhantes aos do Dr. Ri
chard Grayson, que examinou os controladores de Chi
cago. Em março de 1983, à ordem do Meritíssimo Dr. 
Jas:é Alves de Lima, Juiz Federal da 3• Var:i, i• Região, 
Seção do Distrito Federal, o Dr. Waldomiro Costa Nu_"\ 
nes (médico do trabalho CRM 657-DF) emitiu parecer 
médico sobre as condiçÕes de trabalho dos controlado
res, do qual extraímos o ·seguinte trecho: "Como é no
tório, os controhldores de tráfego aêreo são responsáveis 
pela segurança das aeronaves, desde a sua preparação 
para a decolagem até o pouso no aeródromo de destino. 

Os rísCOS-profissionais deSS:i Cã.tegoria de trabalhado
res, vêm sendo, de há muito reconhecidos e analisados, 
em todos os países. Estudos importantes foram feitos 
nos Estados Unidos da América, na França, na Alema
nha, na Suíça, definindo os riscos a que estão sujeitos os 
controladores de tráfego aéreo. 

DiÂRiô DO CONGRESSO NACIONÃL (Seção II)" 

Hú um consenso, entre os cientistas. higienistas, fisio
logistas, ergonomistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, 
de que os principais fatores de risco da profissão podem 
ser assim enumerados: 

I - HStress"-Tensões impostas ao organísmo, de 
que resultam distúrbios no seu equilíbrio, em várias 
áreas. Essas tensões podem ser de natureza somática ou 
psíquica e abrangem infecções, lesões, dor, tensão emo
cional, ruído, ansiedade, isolamento. A ansiedade 
encontra-se invariavelmente associada a expressões fa
ciais e gestos, assim como, a sintomas de estimulação 
adrenérgica excessiva. 

A "constante" na profissão do controlador de vôo é a 
sobrecarga emocional -"não poder falhar"! 

Daí, decorre, em maior ou menor grau uma série de 
d~stúr~ios nervosos (distonia neurovegetativa), taquicar
dia: hipertensão arterial, dispepsia, úlcera péptica, ano~ 
rexta, etc. 

2- Fadiga física (muscular)- Originada pela deam
bulação, pela comunicaçã-o vocal intensa, simultanea
mente com a movimentação dos membros superiores 
(braços, antebraços e mãos) no manejo dos equipamen
tos. 
3- Fadiga mental- Devido à atenção, altamente 

concentrada nas operações que realiza e nas solicitações 
a que está sujeito, em razão do próprio trabalho: estímu
los visuais, auditivos, escrita e locução. 

4- Aspecto ergonômico- Entendendo-se como er
gonomia a adaptação do trabalho ao homem, visando a 

_ melhores condições para desempenhá-lo e propiciando 
bem-estar e conforto na realização das tarefas. 

Ora, a ffiultiplicidade de movimentos e de operações, 
além dos estímulos tisicas já citados, no controle do trá
fego aéreo, através dos equipamentos, exigem conside
rações de ordem ergonômica na atividade em exame. 

5 - Mâ iluminação- Em função de assegurar melhor 
visualização dos sinais luminosos nos "scopes", para um 
controle seguro das aeronaves, o salão principal se man
tém em baixa intensidade luminosa, isto é, em penumbra. 
Assim, estabelece~se um contraste luminoso, entre aste~ 
las e o ambiente, o que provoca fadiga visual devido a as
tenopia do músculo ciliar, no seu esforço de contração 
freqUente dá pupila. 

Por outro 1ãdo; o -iral!3Jh_O_ em locãiS coffi-ilurriíri3:ção 
deficiente é reconhecidamence ptejudici.ill ao órgão de vi
são, provocando lacrimejamento, irritação ocular, con
jUntivite. Esse fato é conhecido pelas autoridades médi

-cas e pela legislação dos vários países, quando define 
níveis mínimos de numinamento a serem adotados pelos 
mesmos. 

Finalizando, lembramos que após o acidente com o 
Boeing 707, cargueiro da Lufthansa (26~7~79) no Rio de 

.Janeiro, por sinal, até agora o único acidente no Brasil 
em que houve falha dos controladores, as autoridades 
aeronáuticas afirmaram que haveria mudanças para mi
nimizar as falhas humanas, porém ocorreu exatamente o 
inverso, a situação piorou em 100% (cem por cento). 

Será que essas autoridades estão mesmo preocupadas 
com a segurança? 

I li - Remuneração. 

-Apesar da grande reponsabitidade inerente à profis
são, das doenças profissionais a que está sujeito precoce
mente e da alta qualificação técnica éxigida, a rem une-· 
ração não é condízente, ou melhor, é humilhante. Este 
estado de coisas vem gerando muita insatisfação, desmo
tivação e um êxodo cada vez maior, acarretando maior 
carga de trabalho para os que ficam e insegurança para 
os gu~ -~()_<!rtl,_ ______ ~- _ 
-;;_ Â Organização Internacional do Trabalho, numa 
reunião de peritos sobre os problemas relativos aos con
troladores de tráfego aéreo, (Genebra, 8 a 16 de maio de 
1979) emitiu documento abrangendo todos os aspectos 
qUe envolvem os controladores e sobre remuneração (i
tem 27) diz: Dado o caráter único da profissão de con
trolador de tráfego aéreo, esta não se presta facilmente a 
ser equiparada com outras profissões. Não obstante, 
para garantir que a remuneração dos controladores este
ja em relação com suas responsabilidades assumidas se 
parecem estreitamente às do controlador é a de piloto 
profissional. Com efeito, em muitos países (como no 
Brasil), os controladores são assemelhados, por seu esta
tut~ profissional, a outros empregados da função públi-
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ca, para efeito de remuneração, o que tem provocado 
muilo descontentamento entre os controlaqores. 

O controle de tráfego aéreo no Brasil sempre foi visto 
internacionalmente com certa ressalva e desconfiança, 
pelos contrastes absurdos e incoerências que acontecem 
com relação à política de recursos humanos que 
emprega-se aqui. 

O grande equívoco ocorre principalmente porque os 
controladores estão regidos e atrelados à estrutura con
fusa, arcaica e paternalista do serviço público. Exige-se 
para ser controlador, uma alta qualificação técnica, 
fluência na língua inglesa, exames médicos rigorosos, en
volvimento com grandes responsabilidades, rotinas com
plexas de trabalho e muito mais, porém outras funçõeS e 
atividades de nível primário sem nenhuma qualificação 
têm uma remuneração maior. 

A política salarial do governo, em relação ao controla
dor, nunca foi coerente. Ao contrário, sempre foi alvo de 
interesses pessoais, manipulada pelas classes dominan
tes. Qualquer burocrata (de quem é exigido apenas curso 
I Y de grau e datilografia) de uma estatal ou militar de 
qualquer Força Armada, recebe remuneração, no míni
mo 3 (três) vezes maior do que o salário de um controla
dor. E com a vantagem de terem um plano de carreira e, 
portanto, perspectivas de ascensão e outras vantagens. 

CAPITULO I 

O primeiro capítulo trata exclusivamente de definir o 
que é a profissão do controlador de tráfego aéreo, o que 
faz, os locais de trabalho e exemplos típicos de atividadcs 
desenvolvidas. 

Este capítulo se faz necessário pelo fato de que esta 
profissão é pouco conhecida e tem sido confundida com 
outra profissão conhecida como controlador de vôo, que 
é diferente em todos os aspectos, envolvendo basicamen
te serviços burocráticos, que em nada se parece com a 
atividade desenvolvida pelo controlador de tráfego 
aéreo. 

A profissão de controlador de tráfego aéreo possui ca
raçterísticas próprias, é padronizada internacionalmente 
por normas estabelecidas pela OACI - Organização da 
Aviação Civil Internacional, e os controladores de tráfe
go aéreo são submetidos aos mesmos testes e exames ri
gorosos a que são submetidos os pilotos de linha aérea, 
de acordo com _as normas internacionais. 

CAPITULO II 

Artigos 10 e 11 - Justificação 

Assim como a profissão de pilo_to, para a profissão de 
controlador de tráfego aéreo, não existe uma escola de 
formação superior, tanto no Brasil como na maioria dos 
países. Porém em todos os pa(ses desenvolvidos e em al
guns países do terceiro mundo, esta profissão, assim 
como a de piloto, goza do status e o reconhecimento 
como de nível superior. 

Aqui no Brasil é possível a transformação do curso de 
formação de controlador de tráfego aéreo em curso de 
nível superior, já que atende a todos os pré-requisitos 
principais exigidos pelo Conselho Federal de Educação. 
Inclusive já houve um pronuncimento favorável e muito 
interesse por parte da Coordenadoria de assuntos jurídi
cos do Conselho Federal de Educação. Recentemente o 
CFE regulamentou diversos cursos superiores de curta 
duração, inclusive cursos ministrados pelas Forças Ar
madas. Há interesse inclusive do próprio CFE, conforme 
resposta à ACT ACB - Associação dos Controladores 
de Tráfego Aéreo Civis do Brasil, após consulta. 

Parágrafo 1<:>- A comissão mista proposta neste pa
rágrafo terá a finalidade de definir o currículo do curso 
(matérias obrigatórias, optativas), carga horária, demais 
exigências do CFE. 

Artigo 13 - Justificação 

Estas condições (exigências) para ingresso no curso já 
são exigidas há vários anos. 

Artigos 15 e 16 - Justificação 

São para garantir os direitos dos formados anterior
mente a data de aprovação desta lei. 
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CAPITULO III 

SEÇÀO I 

E.stu Seçào tem o objetivo de detinir a maneira como o 
controlador será convocado a prestar !:lerviço e na letra b 
visamos <lcabar com a prãticu prejudicial aos coritrolU~ 
dores, que é da divu!g:içüo da escala de serviço dois dias 
antes de cntr;;:_r em vigor e também coibir a prática de al
terar a escala vigente sem prévia consulta aos controla
dores. 

A quantidade mínima de operadores por turno em 
cada órgão operacional tem que ser definido o mais rápi
do possível pois há órgãos que estão com deficiência ou 
com um número insuficiente de controladores. Assim 
como as tripulações das aeronaves, as equipes de contro
ladores tem que ser estipuladas previamente no bojo da 
regulamentaç:Jo. -

SEÇÀO II 

Artigos 20 c 21 - Justificação 

A falta de uma conceituaçào do que é o turno, falta de 
definição de quando ele inicia e quando termina, tem tra
zido grandes prejuízos aos controladores; pois ós mes
mos apresentam-se para o trabalho obrigatoriamente 
quinze minutos antes, no mínimo, aos empregadores, an
tes do horário (ou antes_ da hora) estipulado na escala e, 
na maioria das vezes o turno de serviço é encerrado após 
o horário previsto, sem que huja compensação de qual
quer espécie. 

Artigos 22 e 23 - Justificação 

A definição da jornada de trabalho em 120 (cento e 
vinte) horas mensais ou 30 (trinta) horas semaniiS-é ne
cessário porque arbitrariamente tem-se exigido dos con· 
troladores uma carga horária absurda de 160 (cento e 
sessenta) horas mensais, sem que se leve em conta odes
gaste e o stress a que os mesmos são submetidos. 

A carga horária mensal dos controladores desde os 
primórdios da aYiação civil no Brasil (desde 1940) tem 
sido de 120 (cento e vinte) horas, porém em 1983 a carga 
horária mensal do corlúolador aumentou de 120 (cento e 
vinte) para 160 (cento e sessenta) horas. Esse aumento de 
quarenta horas mensais, sem consulta prévia e sem o pa
gamento das horas extra correspondentes, foi p<lra 
cobrir a necessidade dos aeroportos inaugurados nesse 
período, além da criação do CINDACTA 11. A fórmula 
encontrada para suprir a necessidade de-Pessoal não foi a 
côllirataçãO e formação de novos controladores, mas sim 
<1 divisão dos já escassos efetivos com o subseqUente au
mento da carga horária, comprometendo assim a segu
rança de tráfego aéreo. 

Nos aeroportos de maior densidade de tráfego como 
Rio, São Paulo e Brasília, já estão surgindo os primeiros 

eTeltoS'negatiYos da atual carga horária. Os exames de 
saúde periódicos a que são submetidos os controladoreS, -
estão revelando uma quantidade crescente de controla
dores à beira do "c o lu pso nervoso", gerado pelo stress 
que se instalou em cada um~ Embora só recentemente a __ 
medicina tenha se voltado para u- relação causa-efeito do 
stress, já se sabe que além de causador de algumas 
doençus físicas e psfquiCüs, afcta sobremaneira o relacio· 
namento familiar, provocando um sensível aumento no 
número de conflitos conjugais. 

Os serYiços decorrentes do controle de tráfego aéreo 
são prestados iiHerruptamente, vinte e quatro horas por 
dia, durante todos os dias do ano. O controlador tem 
que estar pronto a qualquer instante, para tomar deci
sões, em curto espaço de tempo, que sempre envolvem 
vidas humanas e materiais caríssimos. No entanto este 
trabalhador não tem o -direito de Passar um fim de sema
na completo em casa, com sua famíli~ e no momento em 
que muitos reivhidicam redução nas horas de trabalho, o 
Ministério da AeroriáutíCa foi o único empregador no 
complexo aeroportuârio a aumentar a carga horária, e 
Jogo em que tipo de serviço ... 

A OIT - Orgcmiàção Internacional do Trabalho, 
sobre horas de crabalho dos controladores, em sua Reu
nião em Genebra de 8 a 16 de maio de 1979, emitiu um 
documento, recomendando o seguinte; 

"Os controladores de uáfego aéreo estão diretamente 
envolvidos na segurança da aviação civil e têem proble
mas que são únicos a sua profissão e sua função, na 

questão de segurança podem ser equiparados. em termos 
gerais, <lOS dos pilotos.'' 

"As horas de trabalho, a duração dos turnos, a du
ração interrupta de trabalho nos postos de controle de 
tráfego aéreo e outros parâmetros de horário de seus pla
nos de trabalho têem uma incidência direta sobre a segu
rança aêrea. Por conseguinte, é necessário estabelecer di
retrizes paru a elaboração de planos de trabalho que se
jum próprios para reduzir a fadiga dos controladores de 
tráfego aéreo." 

"Longas horas de trabalho para os controladores e in
suficientes períodos de descanso, constituem uma 
ameaça potencial para a segurança da aviação. Não obs
tante, é muito difícil estabelecer normas uniformes para 
todos os paises, para todos os sistemas de controle, para 
todos os níveis de densidade de tráfego, e para todas as 
horas do dia. Não existem critérios médicos internacio
nalmente aceitos em Telação com a fadiga e as horas de 
trabalho, mas também devem tornar-se e levar em conta 
os fatores sociodomésticos que são importantes." 

A título de ilustração, citamos algumas profissões e 
atividades e suas respectivas cargas horárias. 

Bancários - 120 horas mensais. 
Previdenciários - 120 horas mensais. 
Ascensoristas - 120 horas mensais. 
* Os previdenciários tiveram a carga horária reduzi

da para 120 h mensais em 1983. 
-Servidores civis e militares das Forças Armadas- 120 

horas. 
* A carga horária destes funcionários nunca atinge . 

as 120 horas mensais porque os mesmos estão sujeitos 
aos feriados nacionais, estaduais, municipais, datas co
memorativas militares e, durante o verão o expediente 
diário é encerrado uma hora e meia antes. Como não 
bastasse, criou-se o expediente relaxado, em que só 10% 
(dez por cento) do pessoal comparece às seções para o 
serviço. Já ocorreu algumas vezes 6 (seis) dias sem expe
diente. 

Economiários- 120 horas mensais. 
-,.. ã partir de !986. 
Tripulantes de aeronaves: Aviões convencionais- -

100 horas. 
Aviões turbo-hélice- 100 horas. 
Avião à jato - 85 horas, 
Helicópteros - 90 horas. 
Considerando que os controladores de tráfego aéreo 

trabalham normalmente aos sábados, domingos, feria
dos, assim como os pilotos, comparando ainda com as 
cargas horárias das demais profissões, podemos concluir 
que o que esramos pedindo é até modesto demais. 

A OJT recomenda ainda que as disposições referentes 
a carga horária tenham força de lei, já que os excesso_~, 
neste caso, afetam diretamente a segurança. 

Artigo 24 - Justificação 

O Timlte--de 12 (donze) horas extras ê para resguardar 
os controladores de possíveis abusOs por parte do em-pre
gador, em protelar demasiadamente uma posstvel si
tuação de falta de mão-de-obra qualificada. Segundo a 
OIT: "Dado que as horas extraordinárias não são dese
jáveis por razão Se segurança e desde o ponto de vista so
cial_, estas deveriam ser evitadas. (Genebra-maio/1979). 

_ -~rtigo 25 - Justificado 

O briefmg operacional já é praticado e muitos órgãos 
de controle de tráfego aêreo, porém tem ocorrido muitos 
abusos nesta prática, já que essas horas a mais não são 
remuneradas. Pretendemos restringir o hriefing ao tempo 
estritamente necessário. 

Artigo 26- Justificação 

Isto é uma recomendação dos peritos da OIT ... "se 
lhes conceda um descanso suficiente para aliviar-lhes de 
sua fadiga e se lhes deveria permitir breves períodos de 
descanso." 

Esta práfica é predominante em vários países e consis
te em conceder uma pausa de trinta minutos a cada 
período de duas horas de trabalho. 

Artigo 27 -· Justificação 

A hipótese de dobra de turno (prorrogação) dever ser 
leY<~.da em conta por que devido os serviços prestados se
rem inierruptos, e um motivo de força maior poderá des-
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fa!car uma equipe. Por este motivo limitamos a prorro
gação do turno por um período suficiente para que o em
pregador providencie um outro controlador que esteja 
descansado para suprir a falta. 

Artigo 28- Justificação 

A troca de turno de serviço deve ser permitida a fim de 
que os controladores possam atender a compromissos de 
força maior (médicos, judiciais, etc.) e também compro
missos sociais, resolver problemas relativos a sua família 
e acima de tudo o lazer. 

A troca de turno é permitida por várias empresas, nos 
setores que operam pelo sistema de turno_s (refin~ri~s. 
unidades de processamento da PETROBRAS, hospttats, 
polícias militares, Cias, de aviação, polícia civil, Forças 
Armadas, etc.). A troca de turno já é praticada desde 
1940. 

SEÇÃO 1!1 

Esta seção define o que é folga e o que é repouso e re
gula <1 sua concessão. 

Justifica-se esta seção porque a falta de uma regula
mentação, os controladores tem sido prejudicados, já 
que o próprio Ministério da Aeronáutica não sabe 
diferenciá-las. 

CAPITULO IV 
Da Carreira - Justificação 

O fato de não termos um plano de carreira, tem sido o 
segundo grande causador de problemas, abaixo apenas 
dos baixos salários, e do êxodo profissional por que tem 
passado essa profissão. 

A -situação é demais absurda e incoerente pois nivela 
todos por baixo; fazendo com que controladores com 
vários anos de experiência, vários cursos e qualificação 
ganhe o mesmo salário que os principiantes, não haven
do nenhuma diferenciação. E ainda mais, eles jamais 
ocuparão cargos de chefia e de direção nesta atual si
tuação. 

Isso tudo tem causado_ um grande desinteresse pela 
profissão e compromente a segurança e o futuro desta 
profissiio, pois sendo uma profissão que exige uma alta 
qualificação e cursos de atualização periódicos, a fim de 
acompanhar as evoluções tecnológicas da era moderna, 
os seus profissionais estão desinteressados. Não há ne
nhuma perspectiva que motive o profissional CTA, que 
hoje se inicia na profissão. Não haverá melhoria salarial 
ou de nível que compense o seu esforço, a sua dedicação 
e o seu progresso técnico-profissional. O principiante ao 
analisar o seu futuro profissional verá que embora a pro
fissão exija muitas qualidades e exigirá muito mais, ele 
por mais que se aperfeiçoe, continuará eternamente no 
mesmo lugar onde está. Hoje, um controlador que tenha 
sido reprm·ado em todos os cursos e estágios de habili
tação e aperfeiçoamento, pode ganhar um salário maior 
do que o daquele que tenha sido aprovado nestes mes
mos cursos e estágios. Um absurdo deste desestimula 
qualquer um! 

Outro fator de desestimulo é que os cargos de chefia_ e 
direção nos órgãos do sistema de proteção ao YÔO são 
ocupados somente por militares e pessoas que nunca fo
ram controladoras de tráfego aéreo. 

Veja-se o caso da carreira militar no Brasil: o militar 
alcançará (será promovido) os postos superiores inde
pendetemente de curso, qualificação, aptidão, capacida
de ou competêncla. 

O plano de Carreira aqui proposto corrige todas estas 
distorções e, acima de tudo valoriza o profissional, re
compensando e estimulando o seu progresso profissio
naL 

O plano de carreira aqui proposto está de acordo com 
pronunciamentos do Exm9 Sr. Presidente José Sarney, 
que pretende criar a carreira para os servidores públicos, 
de modo que o mesmo ao entrar para o serviço público, 

saiba desde já até onde pode chegar e o que deverá fazer, 
para atingir tal fim. 

Artigo 32 - Parágrafos de I a 6 - J ustificaçio 

A obrigatoriedade de iniciar a carreira de controlador 
de tráfego aéreo numa. torre de controle é uma medida 
lógica. O que ocorre é que o recém-formado, na torre de 
controle terá condições de adquirir a experiência neces
sária,. os conhecimentos básicos que serão utilizados 
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mais tarde caso seja encaminhado para o APP (controle 
de aproximação), onde a complexidade da operação é 
maior. A torre de controle funciona como um órgão bá
sico onde o controlador iniciante toma cantata com o 
controle de tráfego aéreo em sua fase iniciãl e menos 
complexa. 

A co\Qcaçào de principiantes em um API> (controle de 
aproximação) ou ACC (centro de controle de área) com
promete consideravelmente a segurança do tráfego aéreo 
e aumenta a sobrecarga emocional e a carga-de trabalho 
mental dos controladores titulares que, além do controle 
do tráfego terão também que ficar atentos ao trabalho 
dos iniciantes. 

Por outro lado o risco de inadaptação é muito grande, 
uma vez que a maioria d_os principiantes não ü:m a 
noção exata do que representa o controle de tráfego 
aéreo, a grande responsabilidade, o envolvimento com 
vidas humanas etc,_ Imagine-se _um controlador recém~ 
formado colocado_numa sala escura de radar, totalmente 
isolado, tendo que controlar um triífego intenso, certa
mente _sen'l tomado pelo estresse provocado pela tensão 
gerada em função do contraste absurdo entre a grande 
responsabilidade e o baixo salário; e os aviões não po· 
dem parar, ao contrário, continuam evoluindo a mah. de 
800 (oitocentos) km/hora. 

Todos esses anos vêm ocorrendo que muitos controla~ 
dores não suportam tal pressão psicológiCa e desistem da 
profissão e os poucos que ficam adquirem traumas que 
os marcarão para a vida inteim. 

A torre de controle é o órgão ideal para o controlador 
iniciar-se na profissão, pois reúne tOdos os requisitos e 
condições para que gradativamente vá se adaptando ao 
serviço. Numa torre de controle o controlador normal
mente tem a visibilidade de todo o aeroporto, das pistas, 
das aeronaves etc., o que cria um ambiente menos tenso 
do encontrado numa sala escura de radar, 

Supervisor de eqUipe de torre de controle - durante 
cada turno de serviço, estará em operação uma equipe 
ou turma, que será supervisionada pelo chefe da equipe. 

Parágrafo 4~' - Justificação 

Dois anos é o tempo mlnimo ·que julgamos ser neces
sário. 

Parágrafo 51' - Justificação 

São os critérios que julgamos os mais justos. 
Os cargos, funções e habilitações aqui designados já 

existem atualmente no sistema de controle de tráfego 
aéreo e o que estamos propondo é a organização destes 
cargos de modo a estruturar uma carr~i:a democrática .e 
livre de autoritarismo, com seus requtsltos, cursos, exi
gências, tempos mínimos na função e demais pormeno
res devidamente definidos e com força de lei. 

Os tempos mínimos para promoção aqui espe<:ificã.das 
é para que o controlador adquira experiência suficiente 
para assumir cargos mais altos. 

Para os cargos de chefe c de dirCtõf, se exigirá, além 
dos cursos de habilitação técnica, cursos de pequena du
ração com vistas a preparar ci prOfissional para desempe
nhar o cargo. Esses cursos serão posteriormente indica
dos e/ou determinados pela FUNCEP ou_ pelo Minis
tério da Administração. 

A Junta de Indicaç-d.o - estainos- -pro-pándo a sua 
criação pãra que não haja o "apadri"nhamento" ou o 
jogo de influências, como também evitar que uma pessoa 
seja preterida nas promoções ou nos ·cursos, cru --sofra 
perseguição de algum chefe. 

O cargo de diret_or nacional, sendo cargo final da car
reira, está de acordo com os ideais da Nova República, 
de valorização do funcionário, conforme anunciou di
versas vezes o Exm9 Sr. Ministro Aluízio Alves e o pró
prio Exm9 Sr. Presidente da República. 

CAPITULO V 
Do Ensino e Instrução 

Este capítulo regulamenta e define as funções da Seção 
de Instrução, com vistas a manter atualizados, aper
feiçoar e zelar o alto padrão de eficiência dos controla
dores. 

CAPITULO VI 

Trata apenas da definição de controlador habilitado e 
ajusta as normas vigentes à eSta nova· Lei. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

CAPITULO Vil 
Da Representatividade 

A ACTACB- Associação dos Controladores de Trá
fego Aéreo Civis do Brasil é a única entidade representa
tiva dos controladores de tráfego aéreo no Brasil, con
gregando 98% (no"venta-e oito por cento) dos controlado
res. 

Nestes últimos dez anos tem sido a ACTACB a única 
voz a se levantar em repúdio às medidas arbitrárias e 
prejudiciais aos controladores. O que se deseja neste 
capítulo é uma antiga recomendação da OIT. 

CAPITULO VIII 
Das Concessões. 

Artigo 61 - Justificação 

O que se deseja neste artigo jã é amplamente praticado 
em diversas empresas, fazendo parte de diversas regula
mentações e acordos coletivos de trabalho. 

Artigo 62- Justificação 

O empregado, quando fora da base, estará longe de 
seus familiares e no caso de enfermidade que impeça a 
sua locomoção, o mesmo poderá ter o seu estado de saú
de agravado, se não houver alguém para atendê-lo ime
diatamente. Para prevenir estes casos, a empresa provi
denciará a sua remoção pelo meio mais rápido, para o 
seio dos familiares, a fim de que o mesmo tenha a 
atenção e o carinho dos mesmos. 

Artigo 65- Justificação 

O controlador, algumas vezes terá de fazer viagens a 
serviço ou võos de instrução, neste caso o mesmo será se
gurado contra acidentes como se fosse um passageiro. 

Artigo 66- Justifica4;iio 

Ê uma medida social que se faz necessária, uma vez 
que ·o controlador cumpre uma escala, em turnos de ho
rários alternados e que cobrem as vinte e quatro horas 
do dia, inclusive este direíto vem sendo conferido há 
vários anos aos controladores, que desejamos agora as
segurar por lei. 

CAPITULO IX 
Das Transferências. 

A CL T não abrange todos os casos de transferências e 
no caso específico do controlador de tráfego aéreo houve 
a necessidade deste capítulo, uma vez-que, sempre que há 
uma transferência, há dificuldade de entendimento entre 
o controlador transferido e o empregador. 

CAPITULO X 

Da Remuneração 

Na pés1;ima remuneração reside a maior parie da 
problemáticll do controlador de _tráfego aéreo e tem sido 
o fato r preponderante na alta rotatividade na profissão. 

P":rafissão 

Ope:rirla MetalÚrgico 

co:s.tureira de ConfecçÕes 

Agosto de 1986 

Como não há um piso salarial regulamentar para o 
CT A o mesmo tem visto o seu salário diminuir acentua
damdntc, e como todas as tentativas de solução deste 
problema foram em vão, pois as autoridades competen
tes apesar de alertadas nenhuma providência foi tomada, 
aos controladores só restou _uma saída: mudar de profis
são. 

Sendo assim, numa profissão em que a experiência é 
fundamental e exige~se uma alta qualificação técnica, co
meçou a ocorrer um fato que é por demais compromete
dor da segurança dos que se utilizam do transporte aéreo 
-a alta rotatividade de mão-de-obra. Um controlador 
só está realmente maduro, após cinco anos de profissão, 
e é uma mão-de-obra que não se repõe facilmente, 

Outros controladores preferiram outra solução: trans
formaram o controle de tráfego aéreo em atividade se
cundária, não se dedicando à mesma como deveria, ga
rantindo a sua sobrevívéncia e a de sua família, por 
meios de "biscates" e outros trabalhos nas horas de folga 
e repouso. Isto tambCm compromete em muito a segu
ranç<~ aérea, pois o controlador já chega cansado ao ser
viço, O Ministério da Aeronáutica, em seu "Manual do 
Controlador", diz o seguinte: "O Controlador de Tráfe
go Aéreo em serviço, num órgão de controle, tem nor
malmente uma elevada carga de atribuições e responsa
bilidades, principalmente se levar-se em conta que um 
erro por· ele cometido pode dar origem a incidentes de 
conseqüências inimagináveis. Contudo, como a seleção 
do pessoal destinado ao serviço de controle de tráfego 
aéreo deve ser das mais rigorosas, tem-se por certo que o 
controlador de tráfego aéreo, ao guarnecer uma posição 
de controle, está física, mental e intelectualmente capaci~ 
tado, não sendo de se esperar, por conseguinte, que ele 
venha a falhar". Mas que tipo de segurança pode prover 
um homem que já chega ao serviço cansado de trabalhar, 
ganha um salário incompatível, teve cortadas suas grati
ficações e a sua carga horária aumentada? 

Urge uma providência saneadora, Srs. Deputados e 
Senadores, antes que um erro humano os transforme em 
v[timas. 

Artigos 74 e 75 - Justificação 

Um controlador de tráfego aéreo recebe hoje em dia 
cerca de Cz$ 3.000,00 (três mil cruzados). Um controla
dor no nível mais alto poderá receber Cz$ 5.000,00 (cin
co mil cruzados), ficando a média ·em torno· de CzS 
3,700,00 (três mil e setecentos cruzados). Isto é realmente 
muito pouco. 

Vejamos, a seguir, uma comparação com outras pro
fissões, levando-se cm conta o nlvel escolar requerido e o 
salário pago: 

NÍvel Escol1n 

Prim~ria 

Ptim~rle. 

Se.l~rio 

czS 2.. 700 ... o o 
mádie. 

ServiÇos 1\uxllfares de A:e'N:lporto(S.tTA.Y Primária czS 2 •. 3uo, o o/ 
cd l.ooo oo 

Des:pechante Operaeionel da VÔo(DOIJ) 

20 O'fic!ei - Boeing 7:ST 

f"light - Boeing 727 

Cõnrissá'rra d'e. Bo.rdQ. (B 737 e EIBtra} 

A. lace. dar· de bnx.es de aerona~tes 

1• Grau 
+ Inglês 

111 Gra\.1 
..,. Inglês 

IV" G"rau 
+ Inglês 

IV Grau 
+ Ir:rglis 

lV Grau 

·cd s ..oon .. oo 
(inicial) 

Cz.$ls.ooo,oo 
+ vantagens 

CzSl2 ... 00U,OO 
., vantagens 

czS l.JJOO,OO 
(ini·ciai) ~· 

ctlni~~~)n~ 
vantt~gotls 

Cz;$ 5.000,00 
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Chega-se à conclusão que o salário do Controlador de 
Tráfego Aéreo é realmente muito baixo. 

Artigo 76 - Justificação 

Assim como jâ ocorre no serviço público e em diversas 
empresas e estatais, os trabalhadores concorrem a uma 
escala de níveis salariais cujas promoções ocorrem exclu
sivamente por tempo de serviço. 

Parágrafo 39 ~ Justificação 

Este artigo visa corrigir injustiças cometidas ao longo 
desses anos no processo de promoção, pois há controla
dores que pennanecem há vários anos nos níveis infe~io
res, ganhando em alguns casos, um salário menor do que 
outros, mais novos, mas que conseguiram promoção 
usando de influências (pistolão). 

Artigo 77 ~ Justifica~ão 

Parágrafo l\'- Visa motivar o controlador a ser real
mente um profissional, premiando a sua evolução técni
ca e estimular aqueles que se destacam no serviço. Cada 
curso. estágio, cargo de chefia ou direção, impltca em 
novas responsabilidades e desafios a vencer que precisam 
ser gratificados, para que haja o interesse em galgar o~ 
postos mais altos. 

Parágrafo 4~- O controle de tráfego aéreo em cada 
área é revestido de características específicas do local, o 
que requer uma dinâmica de atuação diferenciada. Isso 
deve-se aos fatores que tornam mais ou menos _comple
xos os serviços em c_ada_órgão. Volume, densidade de 
tráfego, o relevo da região, número de aeródromos, tipo 
de tráfego (doméstico oU internacional), impor~ância 
económica, envolvimei:Jto com a segurança ríàcloiíál e o 
tráfego mifitai, tipo de equipamento utilizado, são paril
metros que diferem de um lugar para outro. Em conse
qüência, certos órgãos ou localidades necessitam ser ope
rados por controladores que sejam considerados os me
lhores, "a nata". 

A situação que temos hoje é -íi:Jcoerente, pois pennite 
que o controlador de um órgão de terceiro nível receba o 
mesmo salário que um controlador de um órgão de pri
meiro nível. Não se compara o trabalho efetuado por 
exemplo, na Torre de Controle de ~acaé, Jacarepaguá, 
Bauru ou no Centro de Controle de Area de Porto Velho 
ao trabulho efetuado na rorre Guarulhos, Galeão, 
BrasHia ou no CINDACTA. _Os próprios equipamentos 
ali instalados por si s_ó já determinam que os con!!olado
res tenham uma melhor qualificação têcnlca. E o que 
acontece na aviação com as tripulações: um piloto de 
Jumbo (8747) ou DC-10 não receb_e o mesmo que um.pi
loto de Bandeirante ou Boeing 737. Todos eles são pilo
tos, o que os difere está nos equipamentos (aviões) que 
comanda. 

CAPITULO XI 

Da aposentadoria 

Artigo 80 - J ustificaçào 

O princípio de uma idade inferior de aposentadoria 
deve ser reconhecido aos CT A em razão da peculiarida
de desta profissão e no interesse da segurança aêrea. 
(Reunião de Genebra- OIT- maio de 1979.) 

Artigo 81 - Justificação 

Dado o direito a uma aposentadoria a uma idade infe
rior dos outros profissionais, deve-se permitir aos CT A 
receber as prestações de penções integralmente, como se 
tivessem continuado em serviço até a idade normal de 
aposentadoria. (OIT- Reunião de Genebra-maio(79.) 

Artigo 82 - Justificação 

Durante sua carreira, o CT A está exposto a um risco 
concreto e permanente da perda de sua licença por moti
vo de incapacidade médica ou t~nica; de estar assim pri
vado da possibilidade de exercer a sua profissão e perder, 
pois, seus meios de subsistência. Dado que, o número de
sejável e significativo de postos que poderiam ao mesmo 
tempo convir e, ser satisfatório para a recolocação do 
controlador, é bastante limitado na função pública, em 
razão do caráter especializado de seus conhecimentos, de 
sua formação e de sua experiência; deve ser assegurado, 

.. em favor dos controladores, uma garantia ou seguro 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION~L (Seçãoil)_ 

contra a perda da licença. (OIT- Reunião de Genebra 
- maioji979.) 

CAPITULO XII 

Justificativa 

Este capítulo contém reivindicações específicas para a 
mulher controladora. São düeitosjá consagrados em ou
tras regulamentuções, com o fim de evitar discriminações 
e salvaguardar os direitos à maternidade. 

Sala das Sessões, 14 de ugosto de 1986.- Nelson Car
neiro. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) _- O projeto 
lido será publicado e remetido às comisSões competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A presidência 
reCCbeu o Ofício nl' Sf16, de 1986 (n~' 939/86, na origem), 
do Governador do Estado do Esplrito Santo, solicitan
do nos -termos do item IV do artigo 42 da Constituição, 
au~orização do Senado Federal a fim de que aquele Esta
do possa realizar operação de empréstimo externo nova
lor -de-US$ 21,500,000.00 (vinte e um milhões e quinhen
tos mil dólares)_, para os fins que especifica. 

A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos neçes~ários. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos para a sessão ordinária de hoje. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 
S. Ex' declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Quando Ii, no Correio Braziliense de hoje, sob o título 
"Sarney lança pacote agrícola'', a notícia me contentou. 
E é por isto que estou nesta tribuna, para comentar o as~ 
sunto. A propósito, há um pensamento de Baruch Spino
za, que diz: 

"- Enquanto o homem imaginar que não pode
rá realizar determinada tarefa, deixará de fazê-la. 
Conseqüentemente, esta se lhe apresentará como 
algo impossível." 

Pela notfcia, senti que o Senhor Presidente da Re~ 
pública ultrapassou essa barreira, e poderei dizer que, de 
maneira corajosa, resolveu ir ao encontro 'dos anseios 
daqueles que desejam uma política agrícola adequada 
para o nosso Brasil. 

Dentre alguns pontos, destaco: 

l-RECURSOS 

Para a próxima safra agrfcola, incluindo créditos 
de custeio e comercialização, serão alocados recur
sos da ordem de 70 bilhões de cruzados, dos quais 
48 bilhões sairiam do Banca do Brasil. O saldo de 
recursos para créditos de investimento ficaria em 
torno de 29,4 bilhões e seria aplicado, preferencial
mente, na conservação de solos. 

2-NOVO VBC 

Os novos valores BásicOs de Custeio vão, de al
guma forma, refletir as evoluções dos preços dos in
sumos agrícolas e da mão-de-obra desde a safra 
84/85. O feijão,_ C!!_ltura considerada prioritária pelo 
governo, tece~~râ um acréscimo de aproximada-

/ 
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mente 100 por cento. O índice médio da evolução do 
YBC para a próxima safra é de 60 por cento. 

E prosseguem os itens que irão satisfazer plenamente 
esta política. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Vou já ouvir V. Ex•, 
nobre Senador Benedito Ferreira. Além de constituir 
prazer ouvi-lo, V. Ex', me honra com o seu aparte 

IRRIGAÇÃO 
Para dar suporte ao aumento da produção se

riam irrigados, no período, I milhão e 273 mil hec
tares, dos quais 400 mil no Programa N aciOnitl de 
Irrigação do Nordeste. Os investimentos chegariam 
a 44,7 bilhões de cruzados, dos quais 29,1 bilhões 
correspo-nderiam a gastos públicos e 15,6 bilhões ao 
setor privado. 

PECUÁRIA 
Na área da pecuária de corte e de leite nenhuma 

proposta concreta será apresentada. Uma comissão 
será encarregada de detalhar um programa de mé
dio e longo prazo para o aumento da produção de 
carne, de forma a garantir com certa. folga o abaste
cimento em 1989. Quanto à pecuária de leite, o go
verno continua esperando a conclusão dos traba
lhos por parte da comissão instituída por Sarney no 
semestre p_assado. 

Nesta par_te eu,_data venia, quero divergir da comissão 
que está estudando o assunto. Acho quea pe_cuâria tem 
que andar paralelamente com a agricultura. Um país 
vasto como o nosso, onde há facilidade de terra, por que 
não desenvolVer a pecuária, para se evitar esse vexame 
que está acontecendo agora, de importarmos curne da 
Europa- que já ímporta do Brasil- ou da América do 
Sul'? Creio ser um erro crasso por parte dos mentores do 
Governo, no sentido de marginalizar a pecuária neste 
momento em que o Brasil está necessitando de fomentá
la, de impulsioná-la. 

Ouço, nesta oportunidade, o grande Senador e pecua
rista, Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Jorge Kalume, na 
realidade o Brasil - isso é da índole do brasileiro -
sempre arranja um "bode expiatório", e como os nossos 
governantes são brasileiros, eles não podem fugir à re
gra. Sabe V. Ex• que nós somos tão velhacos, que, nor
malmente, jogamos a culpa de tudo de ruim que aconte-
ce neste País no Governo. E como não podemos jogar a 
culpa no Governo, jogamos a culpa em Deus, falamos 
que é o destino que Deus nos deu. Esse escapismo seria 
estranhável se deixasse de ocorrer na ârea dos tecnocra
tas. E agora, não bastando o crime que se vem cometen
do contra aqueles que não fazem alarido, contra aqueles 
que não fazem ruído, não fazem barulho, não fazem pas
seata, não fazem greve, não compram espaço nos meios 
de comunicação para incomodar os políticos e os tecno
cratas, esses que sempre aceitaram passivamente carrre
gar essa estrutura mais do que parasitante criada na área 
urbana, carregá-Ia nas costas, calados, sem nada receber, 
agora estão eles sendo penalizados também pela impren
sa principalmente através dos meios de comunicação 
como os responsáveis pela escassez de alimentos. Nin
guém atenta para o fato, para as publicações oficiais do 
Banco Central que demonstram que a partir de 1978 não 
se aplicou um centavo de crédito subsidiado na pecuária. 
A partir de 79- 78 foi a última dotação de crédito rural 
que ainda atendia a pecuária no Brasil, tanto leiteira, 
como a pecuária de corte - então proibido, como hoje 
estâ proibido. Hoje, há um ato do Ministro da Fazenda 
proibindo os bancos oficiais de aplicar um centavo na 
pecuária de corte e na pecuária leiteira. Hoje é proibido. 
Antes não era proibido, antes era o último item das prio
ridades. Como de 79 para cá vêm decrescendo, cada vez 
mais, as dotações de recursos para aplicação na agricul
tura e na pecuária, e sendo a pecuária o último item entre 
as prioridades, tacitamente estava também proibido fa
zer contrato de financiamento para melhoria na pecuária 
de corte ou na pecuária leiteira. Então, vê V. Ex• que a ú
nica diferença de Nova República para a Velha Repúbli
ca é que hoje não se usa mais o subterfúgio. Hoje o Mi
nistro da Fazenda simplesmente baixou portaria proi-
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bindo a aplicação. Antes era sublimina, havia uma escala 
de priorii:lades, o dinheiro era PoUqUinho, que não aten~ 
dia nem sequer a agricultura bãsíCa; quanto mais iria 
sobrar para investimento na pecuária. Hoje não, hoje 
não se usa mais subterfúgío. Hoje é proibido e ponto fi~ 
na!. Isto posto, nobre Senador .Jorge Kalume, a impres~ 
são que se tem é que querem justificar, mais para cortejar 
as massas votantes da área urbana, porque é a grande 
maioria que realmente decide as elejções. Para se corte~ 
jar, criou-se esse imbróglio, essa embrulhada que muitos 
chamam inadYertidamente de pacote económico, jogan~ 
do a culpa em alguém. E essa culpa tinha que cair em 
cima do pecuarista. Perguntaria a V. Ext por que não foi 
publicado- até hoje o resultado do censo agropecuário 
realizado em 1985? Estamo_s_em agosto de 1986. Tenho 
receio de que, enquanto o Dr. Edmar Bacha estiver à 
frente do IBGE, ele não será publicado. E vou dizer por 
quê! Porque ele não vai aceitar que se rilutlle os números 
para publicar. Não interessa aos tecnocratas publicar a 
realidade da pecuária brasileira hoje, não convêm aos 
governantes publicar a realidade da pecuária de corte no 
Brasil. Não terão coragem, não ousarão tanto, mostrar 
que o nosso rebanho bovino, hoje deve estar reduzido 
pela metade. Daí por que tenho receio de que nós~vamos 
perder esse ilustre homem que está à frente do IBGE, 
que ele aceite o convite que reCebeu para Jeclonar numa 
universidade dos Estados Unidos da Amêrica e venha~ 
mos a perdê-lo porque ele é um homem correto. Os índi~ 
ces levantados causaram espécie aos tecnocratas, ao 
nível deles pedirem um serviço de aerofotogrametria 
para localizar um rebanho que não apareceu nos n(Jme
ros das estatísticas~ Não, o gado está escondido. Então, 
já se vai gastar dinheiro do contribuinte com o serviço de 
aerofotogrametria para localizar um rebanho que não 
existe mais no território brasileíro. De qualquer forma, 
deixa-se a dúvida, a dúvida fica na conSciência do povo 
de que o pecuarista é o tubarão, é o egoísta, é o a traves~ 
sador, enfiin, é o homem que quer se enriquecer através 
da escassez. A verdade, nobre Senador Jorge Kalume, é 
urna só: o pecuaristajá deu o que tinha que dar, o agri~ 
cultor já deu o que tinha que dar. Agora, quero saber 
aonde iremos encontrar dólares a partir de 19-87/88, para 
custear as importações de alimentos se é que se quer 
preocupar com o BrasH, pelo menos a médio prazo? Eu 
não vi afnda as medidas do Presidente José Sarney. Até 
estava inscrito para falar, hoje, ejâ estou até de contra~ 
bando fazendo um discurso dentro de um aparte para 
}ustificar porque não vou falar hoje, mas a verdade é que 
estou aguardando a posição do Governo, através desse 
pronunciamento que o Presidente José Sarney deve fazer 
hoje para, amanhã, sim, se inconformado com as medi~ 
das, fazer as colocações que realmente achar oportunas. 
Peço desculpas por ter~me alongado tanto, mas V. Ex• é 
generoso e, como todo árabe, sabe também ser campas~ 
sivo e compreensivo com seus colegas. Muito obrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Gostaria d_e continuar 
esse diálogo saudável_ com V. Ex'i todavia, o tempo ê 
contra nós, principalmente, contra o orador. Mas, antes 
do aparte de V. Ex', deixei bem clara a minha posição 
com relação à política. Se exaltei o lançamento do pacote 
agríco(a, também defendi uma política-esPeCial para a 
pecuária. Veja V. EX' que me antecipef à crítica que V. 
Ex• fez. 

E, aqui, o jornal diz mais o segtiirite,- e veja V. Ex• 
como o comentarista aqui se antecipou: 

.. A grande lacuna no plano de metas para a agri
cultura é a inexistência de propostas concretas para 
pecuária de corte e leite." 1:. o que V. Ex• está dizen~ 
do. 

.. Na falta de maiores informações estatfstiCas e, 
tambE:m, em função da retenção do bol gordo no 
pasto com prejuízos para o abastecimento, as ques~ 
tões do setor serão tratadas por comissões específi~ 
cas, ou seja, na prâ.tica o Gov_e_tno trabalha com a 
idéia de que terá de continuar impOrtando carne, 
pelo menos até 1989, quindo o rebanho atual de be
zerros já pode ser abatido, abrindo novo ciclo de 
crescírnento na pecuária." 

Veja V. Ex• o acerto do comentário do jornalista. Por
tanto, congratulo-me com V. Ex• pela ~efesa que fez. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Julgo-me feliz e contente pelo acerto também da minha 
presença nesta tribuna. 

O Sr. Octávio Cardoso - Permite-me um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Agora irei ouvir com 
muito prazer, o nobre colega Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Jorge Kalu
me, também desejo fazer uns comentários ao programa 
que o Presidente Josê Sarney anunciará hoje. Natural
mente temos de conhecer o chamado pacote verde, o que 
será. anunciado. Preocupa~me1 entretanto, o anúncio que 
vi num jornal local, no Correio Braziliense, que entre al
gumas coisas diz que o Presidente designará uma Comis
são interministerial para estudar o seguro agrícola, refor
mular o PROAGRO. 

Ora, considerando que o Governo quando quer sobre
taxar o automóvel, o faz por decreto; quando quer insti
tuir um adicional sobre_ a gasolina e o álcool, o faz por 
decreto; quando quer tomar mais dinheiro do contribuo
te, o faz por decreto; quando precisa suprir seus fundos 
de caixa, o faz por decreto, eu fico assim preocupado 
quando tem que fazer alguma coisa que convém ao agri
cultor, que é preciso ser feito logo porque a época do 
p[antio está se aproximando, nomear uma comissão in
terministerial para estudar ou reformular o PROAGRO 
realmente é um anúncio desanimador. Não sei se isso se
rá o que fará o Presidente da República, mas se o fizer, 
se rã frustrante. Porque, se é verdade que a Nova Re
pública desaqueceu o papel, o open, o over, e pretende 
incentivar os rnvestimentos no campo~ na lavoura, é pre
ciso reformular o recurso agrfcola, que hoje é um seguro 
de crédito. O Agricultor tem o seguro ·daquele dinheiro 
que toma no banco, aquele dinJleiro que ele investe de re
cursos. Então é impossível se incentivar a aplicação de 
dinheiro no campo, sem que se dê a garantia necessária. 
Outra curiosidade que eu queria registrar no discurso de 
V. Ex•. O Governo registra com euforia que muitas pes
soas se voltaram para o campo e estão investindo no 
campo. Jâ o Ministro da Refo[ma Agrária diz que o ho
mem do campo está investindo para maquiar as suas 
propriedades, com medo da reforma agrária. Então, não 
sei se, realmente, o homem do campo estâ encorajado 
pela nova política do Governo ou está atemorizado pela 
reforma agrária, como diz o Ministro Dante de Oliveira. 

O SR. JORGE KALUME - V. Ex.t. ilustra o nosso 
pensamento, contribuindo com seu raCioCínio para dar 
maior elasticidade ao assunto que estamos comentando 
desta tribuna. 

Assis Chateaubrierid jl :Pi-egava que·o Brasil, dada a 
sua extensão territorial, é um Pais voltado para a agricul
tura, sem esquecermos, naturalmente, a sua industriali~ 
zação. Portanto, aqueles que dese}am marginalizar a pe
cuária, dissentindo da agricultura, a meu ver, como no 
ver de V. Exf e do colega Benedito Ferreira, e creio que 
de todos os presentes, estará cometendo um pecado capi
tal. Daí a razão de estarmos criticando, mas num sentido 
elevado, uma crítica construtiva, para que o Go"Veino re
considere, através da área econômica, a marginalização 
de pecuária. 

Para concluir este tema, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, lembro um pensamento de José Bonifácio de Andra~ 
da e Si! v a, na Academia Real de Ciências, em Lisboa, em 
1815: 

.. Nação alguma é independente, se precisa de 
sustento estrangeiro. Nação alguma ê rica e podero
sa, se o terreno onde mora anda inculto e baldio: e 
se a pouca agricultura que possuí depende inteira
mente dos esforços e desvelos únicos da classe a 
mais pobre e menos instruída. Quem haverá, hoje, 
tão falto de razão que possa duvidar de tais verda
des?" 

Isso, em 1815, há 171 anos, foi dito pelo grande Pa
triarca da nossa Independência, José Bonifácio de An
drada e Silva, que é de grande atualidade. Li esse pensa
mento do grande brasileiro para que as nossas autorida· 
des atuais mirem-se nele e façam valer esse pensamento, 
fomentando a agricultun~: e a pecuária, para que este Pafs 
alimente-se melhor e possa exportar. 
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Sr. Presidente, leio, agora, um boletim do Sindicato 
dos Bancários, que, dentre outras coisas, diz o seguinte: 

"Agora, a Diretoria do BAS_A, em reunião reali-
zada ontem, dia 12 de agosto de 1986, decidiu por 

.., reduzir em 30% total dos comissionados do Banco, 
"'um gesto profundamente perverso frente aos inte

resses do próprio BASA, que tem nesses comissio· 
nados profissionais capazes de levar adiarite a políti
ca de cunho a um (empo regional e social de que se 
vem valendo o Banco. 

Neste sentido, e para dar carâter nacional a nossa 
luta, conclamamos os companheiros do BASA nes
sa cidade a iniciar, com o apoio dos Sindicatos, seu 
movimento de protesto, antes que outras inedidas, 
ainda mais cretínas, possam nos atingir. 

A Diretoria, em 13 de agosto de 1986." 

Quero endossar estas palavras, Sr. Presidente, indo em 
socorro dos funcionários do Banco da Amazônia, que 
serão prejudicados com essa medida que a Diretoria do 
Banco da Amazônia deseja adotar. Por que, ao invés de 
cortar 30 por cento do total dos Comissionados do Ban
co, não conseguir recursos para aplicá-los e com isso re
duzir os custos, tendo resultados mais positivos, para fa
zer face às suas despesas? 2 o que está faltando. ~uma 
ação de tecnocrata e não de pessoas que conhecem o 
problema bancário, ou que conheçam a Região Amazô· 
nica. 

Isto me faz lembrar aquela história da centopéia, que 
tendo sentido dores na perna procurou o médico, um ele
fante. O médico, ao receitar, disse-lhe:- Vamos cortar 
as patas, Ela perguntou: - Como vou andar? Respon
deu o elefante: - O problema é seu. 

Quer dizer, não se procurou um meio de suavizar o so
frimento, de curar aquela doença, mas de cortar, de uma 
vez, para prejudicar a vida daquele inseto. a o que se faz 
hoje, geralmente, no Brasil. E: muito fâcil exonerar, é 
muito fácil não nomear, e de que vão viver esses patrícios 
nossos irmãos? Pergunta-se a esses diretores: será que a 
Diretoria do Banco da Amazônia teve o cuidado de re-
duzir seus vencimentos? Ou as vantagens a que têm direi· 
to, ou as mordomias? É a pergunta que deixo no ar, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite-me um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço o nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jorge Kalu
me, não sei quais as medidas que o BASA tem que tomar 
e que deve tomar. 

O SR. JORGE KALUME- Reduzir os custos, não, 
fermentar o crédíto para ter condições de fazer face aos 
custos. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sabe V. ExJ que em econo
mia ou se reduzem as despesas ou se aumentam as recei
tas para a instituição sobreviver. Agora, em termos de 
aumentar a receita, não sei até onde o BASA vai. Por
que, vejà V. Ex•, o Banco do Brasil está operando dupli
catas na Região Amazónica a 1.6% ãO mês. O Banco do 
Nordeste, também banco oficial, está operando na ri)'· 
gião a 2.2%, e o B-anco da Amazônia, a 2.5%. Veja V. Ex• 
que o BASA está cobrando mais de 50% para desconto 
de duplicata do que o Banco do Brasil, que também é 
banco oficial. Então, hã algo de errado no Banco da 
Amazônia. Há algo de errado, e seriamente errado, a 
ponto de ele cobrar mais de 50% do que cobra o Banco 
do Brasil. Agora, o pior, em que pese a pressa de V. Ex•, 
a sua angústia, mas teinho que registrar este fato no dis
curso de V. Ex•, é o fato de que os bancos privados, e no 
caso vou citar, o que não seria até ético, o BRADESCO, 
que está: operando naquela região a 2%. Vale dize"r, 25% 
mais barato do que opera o Banco da Amazônia na Re~ 
gião Amazôn}ca, não é fora da região. 1:. esta a colo
cação, a indagação que eu queria inserir no discurso de 
V. Exf. 

O SR. JORGE KALUME- A minha angó.stia, como 
disse V. Ex•, é justificada, diante do sofrimento desses 
funcionários, que já tinham orçamento correto. 
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Para complementar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero lembrar à Diretoflã 00--BASA e aos que- dirigem 
este País que Maquiavel jâ ensinava em .. 0 Príncipe": 
"Não mexa no bolso e nem na mulher do seu súdito." 

Tenho dito. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Finda a hora 
do Expediente 

Presentes na Casa 46 Srs. Senadores. Há número regi
mental. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 135, DE 1986 
(Em regime de urgência- ai't. 371, b, do Regimento In
terno) 

Votação, em turno único, da emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 135, 
de 1986~ de autoria do Senador Alfredo Campos, 
que fixa o número de candidatos que os partidos 
políticos poderão registrar nas primeiras eleições 
para representação à Câmara dos Deputados pelo 
Distrito Federal, tendo 

- Parecer oral, proferido em plenário, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e juridicídade e, no mérito, contrário. -

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ex
traordinária de ontem, tendo a votação sido adiada por 
falta de quorum. 

Em votação a emenda, em turno único. 

OS~. Nivaldo Machado- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nívaldo Machado, para enca
minhar a votação, como Líder do PFL. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, para encami
nhar a votação pelo Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como Lldet. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Seriadores: 

Serei rápido. Quero apenas declarar que o nosso Parti
do, como todos os Partidos no País, já fez sua con
venção. O Partido Socialista Brasileiro já ingresSoU no 
Tribunal Regional Eleitoral de Brasília a documentação 
relativa aos seus candidatos aos cargos que serão dispu
tados em 15 de novembro, já tendo sido essa relação aco
lhida pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

Como já disse, Sr. Presidente, fui um dos que subscre
veram o projeto original, porque achava a justificativa 
vãlida, não havendo eleição para Deputado Estadual e 
Vereador na Capital da Repdblica. Porém, após a regu
lamentação da Lei Eleitoral, após todas as convenções já 
terem sido realizadas, qualquer modificação na regra do 
jogo nesse momento para nós do Partido Socialista Bra
sileiro é considerada casuísmo. 

Deixo bem claro, Sr. Presidente,_ que, quando a ma
téria entrar em votação, vou solicitar a verificação de 
quorum. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRii:SIDILNTE (Passos Pôrto)- Em votação a 
emenda, em turno único. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovada, contra o voto do PDS. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proce
der à verificação de votação requerida pelo nobre Sena
dor Jamil Haddad, 

Co_mo ê_ visível a falta de número em plenârio, vou 
usar do dispositivo regimental e suspender a sessão por 
10 minutos, acionando as campainhas, a fim de que os 
Srs. Senadores compareçam ao plenârío. 

(Suspensa às 16 horas e 17 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 24 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ reaberta 
a sessão. 

Solicito aos -Srs. Senadores que retomem seus lugares, 
par_a procedermos a nova verificação de votação. (Pausa) 

Como vota o Líder do PDS? (Pausa) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Como vota o Líder do PDT? 

O Sr. Jaison Barreto - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o 
Líder do PL? (Pausa) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Como vota o Líder do PSB? 

O Sr. Jrunil Haddad- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o 
Líder do PTB? (Pausa) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Como-vóHf O Líder do PDC? (Pausa) 
S. E.xJ não se encontra presente. 
OS Si's. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
Alexandre Costa 
Amir Gaudêncio 
Arno Damiani 
Eunice Micbiles 
Guilherme Palmeira 
Ivan Donato 
Jaison Barreto 
João Calrnon 
João Lobo 
Jorge Kalume 
José Lins 
Josê Urbano 
lourival Baptista 
Maurfcio Leite 
Nivaldo Machado 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:~ 

Benedito Ferreira 
Jamil Haddad 
Moacyr Duarte 

ABSTCM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Se todos os 
S_rs. Senadores jâ votaram vai-se proceder à apuração. 
(Pausa) 

Votaram Sim 16 Senadores; e Não, 3. 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 20. 
Não houve número para votação, ficando, portanto, 

adiada a sua apreciação. 
Igualmente, as matérias constantes da Ordem do Dia, 

em fase de votação, constituída pelos Projetas de Reso
lução n"'s 62, 63 e 67, de 1986, e pelo Requerimento n"' 
266, de 1986, ficam com a apreciação adiada para outra 
oportunidade. 
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O SR PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 149, de 1985, apresentado pela Comissão 
Diretora, que aprova o Plano de Classificação de 
Cargos e Empregos e dispõe sobre o Quadro de Pes
soal do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n9s 649 a 653, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça- 1"' Pronunciamen
to: favorâvel ao Projeto e às Emendas de n't's 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 13, 14, IS, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
pela inConstitucionalidade das Emendas n"'s 19,20 e 
25, pela injurídicidade das Emendas·n9s S, 9, 16, 18, 
23, e 26 e, pela inconveniência das de n"'s 8, lO, 11, 
12, 17, 21, 22,24 e28; 2"' Pronunciamento: favorável 
ao substitutivo da Comissão Diretora, com submen
da sUpfeSSíva que oferece e contrário às três sube
mendas, acolhidas nos termos do art. 141, item I do 
Regimento Interno, com voto vencido, em separa
do, do Senador Roberto Campos, abstenção do Se
nador Jutahy Magalhães e voto vencido, quanto às 
subemendas, dos Senadores Nivaldo Machado e 
Odacir Soares; 

- Diretora - ]9 Pronunciamento: favorável ao 
Projeto e às Emendas n9s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 (em par
te), 13, 14, 15, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;e con
trário ás deffi-ais emendas, concluindo peta apresen~ 
tação de substitutivo integral; 2"' Pronunciamento: 
favorável à subemenda da Comissão de Consti
tuição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao projeto nos termos 
do substitutivo da Comissão Díretora e à subemen
da da Comissão de Constituição e Justiça. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão ordi
nária de 30 de junho último, tendo a discussão sido adia
da, a requerimento do Senador Severo Gomes, para a 
presente sessão. 

Srs. Senadores, no início da sessão ordinária do _dia 27 
de junho, constando o Projeto de Resolução n"' 149 de 
1985, com substitutivo integral de autoria da Comissão 
Diretora, como item 16 da oraem do Dia, em fase de 
discussão em turno Cr.nico, o Senador Alexandre Costa, 
socorrendo-se do disposto no art. 254 do Regimento ln
terno e considerando que o substitutivo é uma emenda, 
apresentou subemendas ao mesmo, solicitando da Mesa 
que deferisse o seu recebimento. 

Na Presidência, o Senador João Lobo esclareceu que a 
oportunidade para apresentação das mesmas seria por 
o.casião da discussão da matéria, e, tendo em vista o dis
posto no art. 254, então invocado, concluiu que o Sena
dor poderia apresentar subemendas e que a Mesa, à luz 
das normas regimentais, deliberaria sobre sua pertinên
cia ou não. 

Dispõe o art. n'>' 254 do Regimento Interno: 

"Às emendas ê admitido oferecer subemendas, 
que não poderão conter matéria estranha às das res
pectivas emendas. 

Parãgrafo único. A subemenda oferecida por 
Comissão, após o encerramento da discussão, não 
poderá: 

a) alterar dispositivo não emendado do projeto; 
b) ampliar os efeitos da emenda." 

O § 5"' do art. 270 do Regimento Interno define 
substitutivo como uma "emenda que substituir integral
mente o projeto." 

E sendo emenda o substitutivo, nos termos do dispos
to no caput do art. !54 pode ser subemendado. 

O disposto no parâgrafo único do art. 254 não se apli
ca ao caso em apreço, uma vez que a matêria não foi dis
cutida nem está em causa subemenda de Comissão. 

A dúvida, uma vez que o Regimento nesta parte é 
omisso, é quanto à oportunidade de apresentação da su
bemenda. 

De acordO-com o disposto no art. 294 do Regimento 
Interno, o projeto de resolução ~submetido ao Plenário 
em um só turno de discussão e votação, sendo a discus
são da proposição principal, o projeto, e das emendas, 
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inclusive o substitltfi"Yci, feita:-em conjunto. ~ regra geral 
que as matérias podem ser emendadas ao ser anunciadas 
a sua discussão. (art. 304). 

O projeto em apreço, no entanto, por ser considerado 
a matéria parte integrante do Regimento .Interno, art. 
440, recebeu emendas nas três sessões subseqUentes à sua 
publicação. Logo, o projeto de resolução não pode ser 
emendado. 

Pergunta-se: e o substitutivo? b também ~onna geral 
que o substitutivo possa ser emendado quando de sua 
discussão em turnO suplementar. (art. 317), turno este 
que se aplica a substitutivos, a projetas de lei ou a proje
tas de decreto legislativo aprovados em segundo turno 
ou em turno ónico, uma vez que nos prOjetas de reso
lução o substitutivo integral aprovado em turno único 
não volta ao Plenârio em turno suplementar, como os 
demais projetas, e a ele não se poderâ oferecer emendas. 
O novo texto, portanto, só poderá ser alterado através de 
subemenda. 

Na omissão regimental, esta Presidência, valendo-se 
das atribuiÇões que lhe confere o item 35 do art. 52 da 
Lei Interna, decide que a oportunidade para a sua apre
sentação scrã quando da discussão d_a_matêria, ou me
lhor, ao ser esta anunciada, vedada, entretanto, a apre
sentação _de novo substitutivo, e aplicando-se, daf em 
diante, na tramitação das subemendas, as disposições re
ferentes às emendas. 

Esta decisão se aplicará ainda à apreciação do Projeto 
de Resolução n9150, de 1985, constante do item seguinte 
em pauta. __ _ 

Portanto, sobre a mesa, subemendas apresentadas ao 
substitutivo da Comissão Diretora, que, conforme deci
são da Presidência aprovada pelo Plenârio, serão lidas 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

SUBEMENDAS (DE PLENÁRIO) OFERECIDAS AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DIRETORA AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 149, DE 1985 

SUBEMENDA N• 2 

Efetue-se nos artigós 12, 18, 30, 38 e 44 e no Anexo I 
do Substitutivo as seguintes alterações: 

"Art. 12. . .. ·~ •••.....•••.. -~--· ,__. •• ~- .. 
Parágrafo único. O provinl.éfttõ do cargo de 

Assessor Legislativo constante do An_exo I desta Re
solução far-se-á pelos atuais ocupantes dessa cate~ 
goria funcional e, mediante opção, pelos ocupantes 
dos empregos em comissão de Assessor Parlamentar 
aprovados no processo seletivo público de que trata 
o Ato n9 03/85, que ora ficam transformados em 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora~ 
menta Superiores, Código SF-CC~DAS-102. 

Art. 18. . .... ······-······-~~-.....--~·----·~ 
IV- diploma de curso de Direito, Adminis

tração, Economia ou Ciên_çía~ Cont_ã.beis, para a 
Categofia Funcional de Técnico _em Legislação e 
Orçamento, excetuado_s os aprovados em processo 
seletivo público para áreas específicas de nível supe-. 
rior a que se refere o art. 34 desta Resolução. 

Art. 30 •.....•.•• ,._ .• -·-··~······~·····-·· 
§ I• ..... ~ ........... ·-····"'··-·- .. '"". 
§ 2"' A Parte Especial é constituída dos empre

gos permanentes de Assessor Parlamentar ocupados 
pelos que não exercerem a opção de que trata o arti
go 38, item V, alínea "c". 

Art. 38, ••. •,. ·~· •. '"'~-~~-· .• ~· • •-r•~ -~--~ 
V- Na Categoria Funcional de Técnico e_m Le~ 

gislação e Orçamento~ 

c) mediante opção, na Parte Permanente, a par
tir da última referência da classe especial, os Asses
sores Parlamentares aprovados em processo seletivo 
público de que trata o Ato n'l' 03/85, cujos empregos 
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ficam transformados em cargos da Parte Pennanen
te, até o limite do número de optantes. 

Art. 44. O enquadramento de que trata o art. 
38 desta Resolução far-se-ª" sem alteração do regime 
jurí.dico dos servidores1 ressalvado o disposto em 
seu item V, alínea "c". 

ANEXO I (Art. II da Resolução n9 

Grupo: Direção e Assessoramento Superiores 
Código: SF-DAS-100 

A- ............. ~·-···-~··~··-----·-
B- Assessoramento Superior - Código: SF

DAS-102 
a- Cargos em Comissão -Código: SF-CC-

DAS-102 

Denominação Símbolo 
Consultor-Geral DAS-4 
Assessor LegislatiVo DAS-4 
Auditor DAS-3 
Assessor da_ Secretaria-Geral da Mesa DAS-3 

Justificação 

O presente conjunto de alterações ao preciso Substitu
tivo da Comissão Diretora tem o único propóSito de as
segurar aos atuais Assessores Parlamentares condições 
de exercer com segurança e tranqüilidade as funções 
para as quais se habilitaram mediante concurso público 
de provas e títulos, de âmbifo nacional, de elevadíssimo 
grau de competitividade e de dificuldade. Objetiva, ade
mais, estabelecer a equiparação desses servidores com 
.ocupantes de funções idênticas nos Poderes Executivo e 
Judiciário, com quem os assessores necessitam lidar com 
freqüência, no exercício de suas funções. 

A proposta, em síntese, torna praticamente uniforme a 
situação funcional dos integrantes da Assessoria e abran
ge, sem lugar a exceçõ.es, tão-somente aqueles que ingres
saram na Casa mediante o já citado pr(_)cesso seletivo ex
terno. A aprovação em cuncurso público, por si só, justi
fica amplamente o tratamento particular que a definição 
da situação funcional dos assessores requeria. A par dis· 
to, cabe destacar, por fim, que as alterações aqui alvitra
das não acarretarão aumento de despesas. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. --:- Alfredo 
Campos. 

SUBEMENDA N• 3 

Substitua-se no art. 18, IV, a expressão "diploma de 
curso do Direito, Administração, Economia e Ciências 
Contâbeis" por "diploma de curso superior". 

Justificação 

Pretende-se com a Emenda ressalvar as demais espe
cialidades de nível superior, ligadas à ârea, uma vez que 
não se trata entre as especificações da Categoria Funcio
nal referida, apenas, de aspectos de legislação. 

Brasília, 14 de agosto de 1986. - Alexandre Costa 

SUBEMENDA N• 4 

I - Dê-se ao item I do art. 24 a seguirlie redaÇ:ão: 

"Art. 24. . ........... _._,.__.___.__._.__._.._ •• __ ._ .. _~-···· 
1- para a Categoria Funcional de Técnico de 

Apoio Administrativo, diploma de curso de nível 
superior, expedido por instituição oficialmente re
conhecida e registrado no órgão competente, ou ha
bilitação legal equivalente, exigindo-se, quando for 
o caso, formação técnica especializada;" 

TI- Suprima-se, em ConseqUência, da alfnea "b" do 
item X do art. 38, a expressão: 

..... inclusive de curta duração ... " 

III- No Anexo V, Grupo Administrãtivo e Ativida
des Auxiliares, Código: SF-AD-500 

Agosto de 1986. 

Acrescentem-se, na Série de Classes correspondente à 
Categoria Funcional de "Técníco de Apoio Administra
tivo":-

'""Classe "E" - Refei"ênCias NS-25-24-23-22." 

Justificação 

A Classe "E" e correspondentes referências são co
muns a todas as Categorias Funcionais de nível superior. 
Ç> _substutivo, entretanto, estabelece uma única exceção a 
esta regra geral e qtÍe atinge, injustificadamente a Cate-
goria Funcional de Técnico de Apoio Admin'istrativo 
q_ue, embora classificada como de nível superior, é posi
ctonada apenas nas classes "A" e ''B"~ 

A subemenda que apresentamos visa a sanar essa ano
malia, mormente se considerarmos que os servidores que 
irã_?_int~grar essa nova categoria são os autais ocupantes 
da categoria "Adjunto Legislativo'', ora integrantes do 
Grupo Atividades de Apoio Legislativo, remanejados, 
agora para o Grupo Apoio Administrativo e Atividades 
Auxiliares, e que, pela Resolução n'l 74, de 1984, foram 
posicionados na Categoria Funcional de Técnico Legis
lativo, dependendo, apenas, de Ato da Comissão Direto
ra,_podendo a~sim, na atual situação, alcançar, por pro
gressão, os ma1s altos níveis da referida Categoria, direi
to esse que lhes é vedado na redação dada ao substituti
vo . 

. Alega-se, em justificação a esse procedimento, que ver~ 
biS: 

.. "a categoria (de Técnico de Apoio Administrati
vo) foi criada para abrigar portadores de curso su
perior de curta duração e os ocupantes de cargos e 
empregos de Adjunto Legislativo que, em sua maio
ria, não têm formação de nível superior." 

A alegação não procede. Se não, vejamos: 
19) No texto do item I do art. 24 do substitutivo, a ex

pressão "inclusive o de curta duração" não exclui os de
mais cursos de nivel superior, sendo a expressão comple
tamente dispe_nsável tanto que, no caso das categorias 
fu~cio~ais de Técnico Legislativo e de Taqulgrafo Legis
lativo (Item, I do art. 15), diferentemente do texto inicial 
do Projeto, que exigia para íngresso nessas carreiras 
"curs.o s~perio.r de, pelo menos, 4 anos de duração", o 
substttuttvo exige apenas .. diplona de curso de nível su
perior", não importando portanto se de curta, de média 
ou de longa dura.çàa .. 

Ora, se, para ingresso nestas duas das mais nobres Ca
tegorias Funclonais, admite-se o curs-o superior de curta 
duração, como se justificar, valendo-se desse mesmo ar
gumento, a exceção que se quer estabelecer para a Cate
goria Funcional de Técnico de Apoio Administrativo! 

29) O fato de a maioria dos ocupantes de cargos e em
pregos de Adjunto Legislativo não ter formação de nível 
supeiror, também não justifica a exceção prelC:ndida no 
substitutivo, uma vez que o mesmo ocorre nas Catego~ 
rias de Técnico Legislativo, Taquígrafo Legislativo e Ins
peto~ de Segurança, não tendo sido escOlaridade supe
rior aos servidores nelas enquadrados. 

Mas, não vamos tão longe. 

No próprio substítutivo ora examinado podemos en
contrar argumentação suficiente para fazer cair por terra 
aquela alegação. ~ que, embora a Categoria Funcional 
de Taquígrafo Legislativo seja de nível superior, 
exigindo-se, para ingresso nela, diploma de nível supe
rior, expedido por instituição oficialmente reconhecida e 
registrado no órgão competente (art. 15, item I), permite, 
o substitutívo, o enquadramento nessa nobre categoria, 
me_diante opção, dispensando, portanto, o processo sele
tive, de ocupantes· de cargos e empregos de outras cate~ 
gorias funcionais, sem que deles se exija a comprovação 
de qllalquer nível de escolaridade, mesmo, o que seria 
óbvio, o de nível superior (art. 38, item II, alínea b). 

E não se alegue que tais servidores já desempenham 
tarefas específicas dessa categoria. Mui tos, se não a 
maioria, dos atuais ocupantes da categoria de Adjunto 
Legislativo exercem, atividades específicas, não de meros 
adjuntos, mas, sim, da Categoria de Técnico Legislativo, 
assumindo responsabilidades de chefia de serviços e de 
séÇões,--secretariando as Cô"rriissões T«:nicas etc., etc. 

Sala das SeSSões, 14 de agosto de 1986. - Benedito 
Ferreira. 



Agosto de 1986 

SUBEMENDA N• 5 

No Substitutivo da Comissão Diretora ao Projeto de 
Resolução nl' 149, de 1985, procedam-se às seguintes al
terações: 

I) Dê-se ao art. 33 a s_e,guinte redação: 

.. Art. 33. Constituem empregos permanentes
de provimento temporário oS de Assessor Técnico e 
de Secretário Parlamentar, regidos pela Consoli
dação das Leis do Trabalho e legisalção relativa ao 
Fundo de Garantia- por Tempo de Serviço." 

2) Inclua-se no art. 33, o seguinte parágrafo: 

§ 7'~ Os empregos de Secretário Parlamentar se
rão preenchidos de acordo com o disposto no Ato 
n~' 12, de 1978, da Comissão Diretora." 

3) Excluam-se o inciso III do art. 35, o inciso II do 
art. 36 e a expressão .. Secretário Parlamentar" da alínea 
b do inciso XV do art. 38. - --

4) Inclua-se no§ 29 do art. 38 ln fine a expressão "e 
Secretário Parlamentar". 

5) Excluam-se os artigos 45 e 46, renumerando...se o-s
demais. 

Justificação 

Pretende-se com a presente Emenda estabelecer que os 
Senhores Senadores continuem a indicar pessoas de sua 
confiança para ocupar os empregos de Secretário Parla
mentar. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Severo Go
mes. 

SUBEMENDA N9 6 

Dê-se a seguinte red3:Ção ãOS- artigos 33 e 38 do Proje
to: 

Art. 33. Constituem- emprego permanente de 
provimento temporário _o_s de Assessor Técnico e de 
Secretário Parlamentar, regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço. 

§ !9 Cada Senador, Membro da Comissão Di
retora e Uder de Partido, poderá indicar um Asses
sor Técnico, que será contratadõ após o preenchi
mento dos requisitos mínimos constantes do AneX-o 
IX, aos quais caberão a execução de tarefas de as
sessoramento que lhe foram atribuídas pelo titular 
proponente, dentro do regime de 40 (quarenta) ho
ras semanais de trabalho, sendo de 8 (oito) horas a 
jornada diária, e com o salário mensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, acrescido da cor
respondente representação mensal. 

§ 2<1 Além do Assessor Técnico, cada Senador 
Membro da Comissão Diretora e Líder de Partido 
poderá indicar tambêm, três secretários Parlamen
tares. 

§ 39 Ao final da legislatura, os ocupantes de 
emprego de Assessor Técnico e Secretário Parla
mentar serão dispensados se o parlamentar que os 
indicou não houver sido reeleito, salvo se mantida a 
indicação de seu nome por qualquer dos novos Se· 
nadores. 

§ 49 O disposto neste artigo aplica-se igualmen
te em caso de renúncia, perda de mandato ou morte 
do Senador. 

§ 59 Ao Senador é lícito propor a dispensa ou a 
substituição em qualquer época, do Assessor Técni
co e do Secretário Parlamentar, respeitados os re
quisitos para contratação aprovados nos termos 
deste artigo. 

§ 69 O ocupante do emprego de Assessor Téc
nico e SecretáriO Parlamentar, além das hipóteses 
previstas no parágrafo anterior, poderá ter seu con
trato rescindido a qualquer momento, se assim con
vier ao Senador junto ao qual servir, e que encami
nhará ao Presidente a respectiva solicitação. 

§ 79 O ocup-arife do emprego de Assessor Téc
nico e Secretário Parlamentar, poderá ter igualmen
te seu contrário rescindido por proposta da admi
nistração, se incidir em falta grave ou outro motivo 
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justificador da rescisão, não se lhe aplicando o dis
posto no art. 49 da Lei n9 5.975, de 1973. 

Art. 38. Os atuais ocupantes de cargos e em
pregos serão enquadrados nas novas Categorias 
Funcionais de acordo com os seguintes critérios: 

I - Na Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo, os atuais ocupantes nos níveis de referência em 
que se encontram; 

II- Na Categoria Funcional de Taqufgrafo Le-
gislativo: 

a) os atuais ocupantes de cargos e empregos 
dessa Categoria, nos níveis de referência em que se 
encontram; 

b) mediante opção, nos níveis de referência em 
que se encontram os atuais ocupantes de cargos e 
empregos de outras Categorias Funcionais, que es
tejam desempenhando tarefas específicas dessa Ca
tegoria, a critério da Administração; 

III- Na Categoria Funcional de Assistente Le
gislativo, os atuaís ocupantes, nos níveis de referên
cia em que se encontram; 

IV- Nas Categorias Funcionais do Grupo Ou
tras Atividades de Nível Superior, cujo exercício 
profisSional esteja legalmente regulamentado; 

a) os atuais ocupantes de cargos e empregos, 
dessa Categoria, nos níveis de referência eni que se 
encontram; 

b) mediante, opção, nos n(veis de referência em 
que se encontram, os atuais ocupantes de cargos e 
empregos das Categorias Funcionais dç Técnico em 
Legislação e Orçamento e de Técnico Legislativo, 
portadores de diploma de curso de nível superior e 
registro no órgão de fiscalização profissional, aten
dido o interesse da Administração. 

V- Na Categoria Funcional de Técnico em Le
gislação e Orçamento, os atUais ocupantes de car.B:os 
e empregos dessa Categoria, nos níve"is de referência 
em que se encontram; 

VI- na Categoria Funcional de Tradutor e In
térprete, os atuais ocupantes de cargos e empregos 
dessa Categoria, nos níveis de referência em que se 
encontram; 

VII- Na Categoria Funcional de Inspetor de 
Segurança Legislativa, os atuais ocupantes de car
gos e empregos dessa Categoria, nos níveis de refe
rência em que se encontram; 

VIII- Na Categoria Funcional de Agente de 
Segurança Legislativa: 

a) os atuais ocuj>ailtes de-cargos e empregos des
sa Categoria, nos níveis de referência em que se en
contram; 

b) mediante opção, nos níveis de referência em 
que se encontram, os atuais ocupantes de cargos e 
empregos de outras Categorias Funcionais, que es
tejam desempenhando tarefas específicas dessa Ca
tegoria; 

IX- Na Categoria Funcional de Agente de 
Transporte Legislativo: 

a) os atuais ocupantes de cargos e empregos des
sa Categoria, nos níveis de referência: ein que se en
contram; 

b) mediante opção, nos níveis de referência em 
que se encontram, os atuais ocupantes de cargos e 
empregos de outras Categorias Funcionais, que es
tejam desempenhando tarefas específicas dessa Ca
tegoria, portadores de habilitação profissional para 
condução de veículos; 

X- Na Categoria Funcional de Técnico de 
Apoio Administrativo, os atuais ocupantes de car
gos e empregos da Categoria Funcional de Adjunto 
Legislativo, nos níveis de referência em que se en
contram; 

XI- Na Categoria Funcional de Assistente de 
Apoio Administrativo, os atuais ocupantes de car
gos e empregos de outras Categorias Funcionais, 
portadores de certificado de conclusão de curso de 
29 grau ou de nível equivalente, apr-ovados em pro
cesso seletivo interno, nos níveis de referência em 
que se encontram; 
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XII- Na Categoria Funcional de Assistente de 
Apoio em Saúde: 

a) os atuais ocupantes de empregos da Categoria 
Funcional de Auxiliar de Enfermagem, nos níveis-de 
referência em que se encontram; 

b) mediante opção, os atuais ocupantes de car
gos e empregos de outras Categorias Funcionais, 
portadores de habilitação legal para o exercício de 
atividades técnicas de nível médio (29 grau), na área 
de saúde, nos níveis de referência em que se encon
tram; 

XIII- Na Categoria Funcional de Assistente de 
apoio em Obra e Manutenção, os atuaís ocupantes 
de cargos e empregos das Categorias Funcionais de 
Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artifi
ce de Eletricidade e Comunicação, Artífice de Car
pintaria e Marcenaria e Artífice de Mecânica, nos 
níveis de referência em que se encontram; 

XIV- Na Categoria Funcional de Assistente de 
Apoio em Eletrônica e Telecomunicações: 

a) os atuaís ocupantes de empregos das Catego
rias Funcionais de Técnico em Eletrônica e Teleco
municações e Agente de Telecomunicações e Eletrô
nica, nos níveis de referêncía em que se encontram; 

b) mediante opção, os atuais ocupantes de car
gos e empregos de outras Categorias Funcionais, 
portadores de habilitação legal para o exercício de 
atividades técnicas de nível médio (29 grau) na área 
de eletrônica e telecomunicação, nos níveis de refe
rência em que se encontram; 

XV- Na Categoria Funcional de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, os atuais ocupantes de car
gos e empregos das Categorias Funcionais de Agen
te Administrativo, Assistente de Plenário e Agente 
de Portaria, nos níveis de referência em que se en
contram; 

XVI- Na Categoria Funcional de Auxiliar de 
Apoio em Saúde, o primeiro preenchimento se fará 
mediante concurso público específico; 

XVII- Na Categoria Funcional de Auxiliar de 
Apoio em Obras e Manutenção, os atuais ocupantes 
de cargos e empregos das Categorias Funcionais de 
Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífi
ce de Mecânica, Artífice de Carpintaria e Marcena
ria e Artífice de Eletrónica e Comunicação. 

XVIII - Na Categoria Funcional de Auxiliar de 
Apoio em Eletrônica e Telecomunicação, os atuais 
ocupantes de empregos das Categorias Funcionais 
de Telefonista e Agente de Telecomunicações e Ele-
rtiCidade, nos níveis de referência em que Se encon-
tram." -

Justificaçio 

A presente subemenda pretende apenas corrigir o pro· 
jeto original probindo a efetivação de servidores contra· 
tados para funções temporãrias e daqueles que tenham 
sido admitidos fora do Quadro CL T da Casa. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

SUBEMENDA N• 6-A 

Dê-se aos itens I e II do art. 37 a seguinte redação: 

I- Na Categoria Funcional de Técnico Legisla
tiYo, os atuais ocupantes, nos nfveis de referência 
em que se encontram e os ocupantes da Categoria 
de Adjunto Legislativo que sejam aprovados, em 
processo seletivo interno; 

II- Na Categoria Funcional de Taqufgrafo Le-
gtslãtivo, os afüã.is ocupantes, nos níveis de referên
cia em que se encontram; e os ocupantes da Catego
ria de AdjuntO Legislativo que sejam aprovados em 
processo seletivo internO; 

Justificaçio 

A emenda que temos a honra de oferecer ao exame dos 
ilustres membros desta Casa traduz preocupações de lar
ga parcela dos integrantes desta Casa, Parlamentares e 
funcionários. 
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Ao permitir que os integrantes dessa Categoria se sub
metam a processo seletivo interno, de carãter competiti
vo, que possa aferir aptidão para o exercício do Cargo de 
Técnico Legislativo, estaremos fazendo justiça a esses 
servidores que exercem por direito, há vários anos, cargo 
de nível superior na ãrea Legislativa desta Casa. 

Oportunidade idêntica deve ser oferecida àqueles que 
desejarem competir para o ingresso na Categoria de Ta
quígrafo Legislativo. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
Costa. 

EMENDA N• 7 

Acrescente-se no art. 38 do substitutivo ao Projeto de 
Resolução n9 149, de 1985, o seguinte parágrafo, 
suprimindo-se, no mesmo artigo, no item XV, .. b", a ex
pressão "Secretário Parlamentar": 

'"Art. 38. ·~····-·-·········-·-········-····· 
§ ,, .................. """-----"~~ ...• 
§ 2• ...............•••.. -- ·- ••. --·- --- .• 
§ 39 Os ocupantes dos empregos de ~ecretârio 

Parlamentar serão enquadrados nas novas Catego
rias Funcionais em acordo com o nível de escolari
dade que possuírem à data desta Resolução." 

Justificaç~o 

Não consideramos justo que os ocupantes do emprego 
de Secretãrio Parlamentar sejam enquadrados em cate
goria funcional inferior ao seu nível de escolaridade, em 
alguns casos, nivelados por baixo. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
Costa. 

SUBEMENDA N• 8 

Dê-se ao art. 46 do substitutivo ao Projeto de Reso
lução n' 149, de 1985, a seguinte redaÇão: 

"Art. 46. Para ingresso na Classe Especial da 
Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Le
gislativa, mediante progressão vertiCal, será exigido 
diploma de nível superior, ressalvada a situação dos 
ocupantes das Classes "A" e "B" na data da publi
cação desta Resolução., 

Justificação 

Muito justa é a exigência de nível de escolaridade su
perior para ingresso na Classe Especial de Inspetor de 
Segurança Legislativa, desde que não prejudique aqueles 
que já há algum tempo estão posicionados nas classes 
'"A" e .. B". 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
Costa. 

SUBEMENDA N• 9 

Renumere-se o parâgrafo único do ar_t. 51 do substitu
tivo ao Projeto de Resolução n' 149, de 1985, e 
acresce~~e-se o seguinte parágrafo: 

"Art. 51. ...................... --- ..... . 
§ I• ....................... ·- .. - . -. ·-··. 
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se 

aplica aos servidores trabalhistas concursados." 

Justlflcaçio 

Quando o Senado Federal promoveu concurso para 
Assessor e para Datilógrafo não estabeleceu impeditivos 
de nenhuma ordem para os selecionados em suas provas. 

Agora, após oneroso processo seletivo, o dispositivo, 
que se pretende ressalvar, determina que, n-os casos de 
contratos de trabalho sem prazo determinado, os servi
dores não incluídos no Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral serão dispensados mediante rescisão contratual, 
sem justa causa, no prazo de noventa (90) dias, contados 
<ta data desta Resolução. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Aiexandre 
Costa. 
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SUBEMENDA No 10 

Acrescente-se, após o art, 56, do substitutivo ao Proje
to de Resolução n'i' 149, de 1985, o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais; 

A~;-. 57.' . "ó. d~~~~i2 '&~s·t~. R~~~i~~ã·~ ~~;â ~~·Ii-
cada, de igual forma, aos servidores do Orgãos Su
pervisionados do Senado Federal (ProdasenfCe
graf), que estejam efetiva e comprovadamente pres
tando serviços em caráter exclusivo e permanente 
em órgãos da estrutura da Casa." 

J ustiflcaçio 

Pretende-se com a Emenda abrigar, no projeto, os ca
sos de desvios de função ou de quadros, jâ que, embora 
pertencentes a quadros _dos Órgãos Supervisionados do 
Senado Federal (ProdasenjCegraf), estão lotados em 
Orgãos da Casa. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
0Jsta. 

SUBMENDA N• II 

Acrescenta-se, onde couber, no Capítulo V "Das Dis
posições Transitórias": 

"Art. Ç> disposto nesta Resolução, no que se refe
re à Categoria Funcional de Datilógrafo, somente se 
aplicará após a sua reestruturação, nos termos do 
disposto na Lei n'i' 7.478, de 17-12-85.'' 

Justificação 

A emenda visa estender, antes da aplicação do dispos
to na Resolução que este projeto dará origem, aos datiló
grafos concursados, as vantagens que a Lei n9 7.478, de 
17 de dezembro de 1985 assegorou à Categoria e que, em 
decorrência da qual já estruturada a Categoria Funcio
nal correspondente na área do Poder Executivo e do pró
prio Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Po
der Legislativo, através da Resolução Administrativa n9 
73, de 1986. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986.- Benedito 
Ferreira. 

SUBMENDA N• 12 

Suprima-se do art. 60, do substitutivo ao Projeto de 
Resolução n9 149, de 1985, a revogação expressa daRe
solução n~ 74, de 1984. 

J ustificaçio 

Trata a Resolução n9 74, de 1984, que ainda não foi 
aplicada ao pessoal da Casa, de pleito de servidores hu
mildes do Senado Federal que conseguiram, após muita 
luta, ser posicionados em referência iniciais de Catego
rias Funcionais do Grupo-Atividade de Apoio Legislati
vo. 

Não entendemos que tendo sido aprovada a Reso
lução n9 74, de 1984, aprovado pelo Plenário da Casa e 
Publicada, não tenha, ainda, decorridos quase 3 (três) 
anos, sido aplicada. 

Nada mais justo, portanto, pretender-Se sejam manti
das as suas disposições. 

Nada mais justo, portanto, pretender-se sejam manti
das as suas disposições. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Ale-xandre 
Costa. 

SUBMENDA N• 13 

Dê-se ao art. 61 a seguinte redação: 

"Art. 61. Esta Resolução entra em vigor a par
tir de 1~ de dezembro de 1986." 

Justificação 

Pretende-se com a Emenda propiciar ao Órgão de Pes
soal tempo suficiente para programar a execução do Pro-
jeto, se aprovado. _ 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Maurício 
Leite. 

Agosto de 1986 

SUBEMENDA N• 14 

Onde se lê, no Anexo V, Substitutivo do Projeto de 
Resolução n~ 149, de 1985; 

"Assistente de Apoio em Obras e Manutenção 
SF-CP-AD-504- SF-EP-AD-504- B- NM-
35-34-33-32-31- A- NM -30-29 
-28-27-26." 

Leia-se: 

"Assistente de Apoio em Obras e Manutenção 
SF-CP-AD-504- SF-EP-AD-504- A- NS- 17 
-16-15 -14." 

Justificação 

Os integrantes da Categoria Funcional de Assistente 
de Apoio em Obras e Manutenção estão impossibilita
dos de vencer promoção, em sua grande maioria. 

A totalidade da referida CateS;oria é composta de ser
vidores com mais de vinte anos de serviços e que jã gal
garam o seu nível maior, e com mais de quatorze anos 
sem uma promoção. 

Esta a razão de nossa Emenda, permitir a estes servi
dores possam ser promovidos, dando-lhes novos alentos 
na carreira funcional. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
Costa. 

SUBEMENDA N• 15 

Na relação das funções gratificadas, Anexo VII, 
façam-se as seguintes alterações: 

No item X- Secretaria Geral da Mesa 
Onde se diz: 

"01 -Encargos de Secretaria - FG-5 
08- Auxiliar de Secretaria - FG-3" 

Diga-se: 

.. 0 1 - Assistente Técnico de Comissão - FG-7 
12 - Encarregados de Controle de Informação 

- FG-5 
04- Auxiliar de Controle de Informação- FG-

4"· 

no item XI - Subsecretaria de CoQrdenação Legisla
tiva __ dQ Senado Federal 

Onde se diz: 

"17- Auxiliar de Secretaria- FG-3 
01 -Auxiliar de Gabinete - FG-3" 

Diga-se: 

"09 - Encargos de Coordenação Legislativa -
FG-5 

01 -Auxiliar de Coordenação Legislativa -
FG-4"; 

no item XII -Subsecretaria de Coordenação Legisla
tiva do Congresso Nacional 

onde se diz: 

"09 - Auxiliar de Secretaria - FG-3 
01 - Auxiliar de Gabinete - FG-3" 

diga-se: 

"09 - Encarregado de Coordenação Legislativa 
-FG-5 

01 - Auxilar de Coordenação Legislativa -
FG-4". 

no item XIII - Subsecretaria de Expediente 
onde se diz: 

"06 - Auxiliar de Secretaria -- FG-3 
01 -Auxiliar de Gabinete- FG-3" 

diga-se: 

"06 - EriCarregado de Coordenação Legislativa 
-FG-5 

O 1 - Auxiliar de Coordenação Legislativa -
FG-4-·. 

II-Adapte-se na "Relação de Funções Gratifica
das"- os itens I - Encargos de Chefia, Assessoramen-
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to e Secretariado, e II - Óutros Encargos, ao disposto 
nesta submenda, bem assim, as disposições do art. 50 do 
substitutivo. 

Justificação 

As alterações propostas se referem às funções jã exis-
tentes na Secretaria Geral da Mesa e em suas Subsecreta
rias que, estreita e diretamenté ligadas aos trabalhos de 
Plenârio, e, por conseguinte, com as peculiaridades que 
envolvem o processo legislativo e a assistência à Mesa, 
não têm similitude com as demais funções de cunho nití
damente administrativo, t8:iS-SeJam-as de Auxiliar de Se
cretaria e de Gabinete:, conforme consta do substitutivo. 

Cumpre esclarecer que a submenda mantém o mesmo 
número de funções gratificantes .th.ado no subsqtutivo 
da Comissão Diretora e, com base nele e no atual Regu
lamento, altera a sua distribuição pelos órgãos da Secre
taria, sua denominação e correspondentes símbolos re
tributivos. 

Quanto à alteração proposta na função "Encarregado 
de Secretaria", constante do item X - Secretaria Geral 
da Mesa, trata-se, simplesmente, de corrigir lapso evi
dente do substitutivo, uma vez que, sendo essa função 
destinada ao atual "assistente da Comissão de Re
dação", que tem lotação naquele órgão, a função gratifi
cada a ele destinada não poderia diferir daquela atribuí
da aos demais assistentes de comissão que, pelo substitu
tivo, passa a denominar-se "Assistente Técnico de CO
missão - FG-7", e não .. Encarregado de Secretaria -
FG~3". 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Benedito 
Ferreira. 

SUBEMENDA N' 16 

Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 

"Art. Na aplicação do disposto na presente Re
solução, não poderâ o servidor, em qualquer hipóte
se, ser posicionado-em referência cujo vencimeri.to 
ou salário seja inferior ao que perceba atualmente." 

Justificação 

O que se pretende com a presente emenda ~ estender o 
preceito, jâ adotado pelo Projeto, no§ único do art. 43, a 
toda Resolução. 

O princípio é de toda justiça, e por isso não deve ter 
aplicação parcial, mas geral. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Jamil Had
dad. 

SUBEMENDA N• 17 

Inclua-se onde couber o segJJinte artigo: 

"Art. Os atuais servidores ocupantes de cargos 
e empregos, integrantes das diversas Categorias 
Funcionais - admitidos em datas anteriores aos 
das mesmas Categorias, e que se econtram posicio
nados em referência inferior a esses, terão sua si
tuação equiparada à do ocupante de maior referên
cia." 

Justificação 

A justiça da emenda é de toda evidência. 
São numerosos os servidores, todos pequenos, que ela 

atinge. 
Não é possível aceitar que funcionários com 15 anos 

de Casa, por exemplo, exercendo a mesma atividade que 
outros com menos de 5 anos estejam em situação inferior 
a esses. 

O momento é oportuno para a correção da anomalia. 
O projeto apresenta-se com o objetivo de ser obra de 

consolidação, isto é, definitivo. 
Assim, situação como a indicada na emenda, não pode 

ser deixada para solução posterior. 
Ela diz de perto com o aspecto humano e com a pró

pria Administração da Casa, pois cogita da posição dos 
mais modestos servidores. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. -Jllldil Had
dad. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em discussão 
o projeto, o substitutivo da Comissão Diretora, as de
mais emendas e as subemendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são_ 

Encerrada a discussão, a matêria volta às Comissões 
competentes,_ para exame das subemendas apresentadas 
na presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Itent 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n' 150, de 1985, de autoria da Comissão Dire
tora, que aprova o Regulamento de Pessoal do Se
nado Federal, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 654 a 658, de 1986, das 
Comissões: 

..:.... d_e _Constituição e Justiça- 11' Pronunciamen
to: pela aprovação do projeto, com as Emendas n~>s 

__ 2~3, 6, 8, 9 e 10; pela constitucionalidade das Emen
das n~'s I e 5, e pela incoveniência das Emendas n~>s 4 
e?; 2' :l>ronundamento: favorâvel ao substitutivo da 
Comissão Diretora, com subemenda que apresenta; 

- Diretora - I~> Pronunciamento: favorável ao 
projeto e às Emendas n~>s 2, 3 (em parte), 6 (em par
te), 8, 9 lO (em parte), e contrãrio às demais emen
das, concluindo pela apresentração de substitutivo 
integral; 2~> Pronunciamento: contrário à subemenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao projeto na forma do 
substitutivo oferecido pela Comissão Diretora e 
contrário à subemenda da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~>
Secretârio. 

h lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 323, de 1986 

Nos termos do art. 3l0, alínea c, do Regimento Inter
no, rs;:queiro adiamento da discussão do Projeto de Reso
lução _nQ !50, de 1985, a fim de ser feita na sessão de 27 de 
agosto de 1986. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Alexandre 
Costa - Mauricio Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não havendo 
quorum para votação, a discussão da matéria fica sobres
tada até a votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, do P~ojet~ de Lei 
do Senado nl' 258, de 198:5", de autoria dÕ Senador 
Carlos Chiarelli, que dispõe sobre prazo para resti
tuição do Imposto de Renda retido na fonte, tendo 

PARECERES, sob n~>s 582 e 573, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridlcidade e, no mérito, favorãvel, com 
emenda que apresenta de n~> 1-CCJ; e 

-de Finanças, contrário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sesSão ex
triwidlnárra de 30 de junho último, tendo a discUssão 
sido adiada, a requerimento do Senador Carlos Chia
rem, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa,) 
Não havendo quem queira discutHos, vou encerrar a 

discussão. 
A votação fica. adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES~ Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Espírito Santo acaba de perder uma das mais relevan
tes figuras de seus quadros políticos, com a morte de Au
celio Sampaio, Prefeito desse grande Município que é 
Vila Velha. Fica a dor, principalmente, do desapareci
mento de uma liderança que muito tinha ainda a dar ao 
povo de seu Município e de seu Estado. 
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A ucelio Sampaio pertencia ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, tendo sido por largo perfodo de 
tempo vereador à Câmara Municipal de Vila Velha. In
tegrando sempre as forças progressistas da política Capi
xaba, compôs, como Vice-Prefeito, a chapa vencedora 
das eleições de 1982 no Municfpio. Colaborou, dessa 
forma, para a eleição, como Prefeito, dessa grande lide
rança municipalista e comunitária representada por Vas
co Alves. 

Com a renúncia de Vasco Alves, que disputa uma ca
deira na Assembléia Nacional Constituinte pelo Espírito 
SantÓ, com um apoio que ultrapassa de longe as frontei
ras do seu Município, Aucelio assumiu a Prefeitura de 
Vila Velha, função que vinha desempenhando com com
petência, graças ao profundo conhecimento que tinha 
dos problemas da região. 

Vila Velha, como sabe todo o País, constitui um dos 
mais importa-ntes centros políticos e econômicos não 
apenas do Espfrito Santo, mas de toda essa área do Su
deste do Brasil. Foi a esse relevante Município que Auce
lio Sampaio, nascido a 6 de março de 1930, na cidade mi
neira de Espera Feliz, dedicou o trabalho de sua vida. 

Construtor, elegeu-se Vereador pela primeira vez em 
1970, reelegendo-se sucessivamente em 1976 e 1980. Re
conhecendo seu trabalho, a Câmara Municipal de Vila 
Velha elegeu-o Presidente no biênio 1981-1982. Deixou 
esse posto para assumir a função de Vice-Prefeito, 
Membro que era da chapa que mereceu a esmagadora 
maioria dos votos da população de Vila Velha no pleito 
de 1982~ 

Coiceando-se sempre ao lado das forças mais progres
sistas de nosso Estado, Aucelio Sampaio foi fundador do 
antigo MDB em 1966, assim como seria fundador do 
PMDB após a dissolução das velhas legendas e o fim do 
biparttdarismo artíficial que então vivíamos. Sua dedi
cação ao Partido pôde ser demonstrada pelas sucessivas 
missões que foi chamado a desempenhar: Presidente do 
Diretório Municipal no período 1979-1980, que se segUiu 
à criação do novo Partido, reeleito depois para o biênio 
seguinte; Membro do Diretório Regional do PMDB por 
dois mandatos consecutivos; Membro do Conselho de~
tica Partidária; Delegado do PMDB à Convenção Na· 
clonai. 

Nessa intensa atividade politica, Aucelio Sampaio ini
ciou, juntamente com o hoje, Deputado Max Mauro, os 
movimentos comunitários de Vila Velha, nos idos de 
1971. Já fora Diretor de Obras do Município na Admi
nistração Hugo Roconi, de 1966-1969, retornando ao 
cargo em 1971, a chamado de Max Mauro, que se elege
ra prefeito. 

Desaparecendo, inesperadamente, de nosso convívio,. 
Aucelio deixa viúva D. Janice Ferreira de Souza e oito fi
lhos, a quem desejo aqui manifestar meu pesar, que, es~ 
tou certo, é também o de todo o povo capixaba. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE~ Pronun~ 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A instituição dQ, "Dia Nacional de Combate ao Fu
mo", a ser comemorado a 29 de agosto de cada ano, nos 
'COncisos termos da Lei n~> 7 .488, de I t de junho de 1986 
foi, sem sombra de dúvida, o passo decisivo na trajetóri~ 
da mobilização deflagrada contra o flagelo do tabagis
mo. 

Os objetivos desse movimento nacional foram defini
dos pela "Carta de Salvador" em março de 1979, quando 
o Professor José Silveira organizou uma reduzida plêiade 
de médicos, cientistas e professores universitários de 
vârios Estados, com a finalidade de chamar a atenção 
para o problema e conscientizar o povo brasileiro a res
peito das graves doenças geradas pelo excessivo consu
mo de cigarros. 

Desde então, a campanha contra os nefastos efeitos do 
tabagismo se intensifis::ou com o decisivo apoio da Asso
ciação Médica Brasileira (AMB), e repercutiu no ConR 
gresso Nacional, atravês de uma auspiciosa mobilização 
de esforços, traduzidas em pronunciamentos e projetas 
de lei, dentre os quais o de n' 3.464-A, de 1980, do ilustre 
Deputado halo Conti, digno Representante do Estado 
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do Paraná, a respeito do qual emiti parecer favorável, na 
ComissãQ --de Saúde do Senado Federal, a 12 de no
vembro de 1981. 

Sucederam-se, então, os anos atê o advento da aludida 
Lei n~ 7.488, de 1986, quando o Presidente José Sarney, 
através de uma corajosa e lúcida de_cisão acionou o pro
cesso irreversível da erradicação da epidemia tabãgica 
em nosso País. 

Ao enaltecer a energia e a visão de estadista do egrégio 
Chefe da Nação, cumpro o dever de comunicar aos Srs. 
Senadores que o Grupo Assessor de Combate ao Taba
gismo - criado no Ministério da Saúde, na gestão do 
Ministro Carlos Sant'Anna, estruturado e prestigi~do 
pelo seu nobre sucessor o Ministro Roberto Santos
vem ultimando um elenco de providências concretas, 
com o intregral apoio das equipes técnicas da Divisão 
Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas, e de Pneu
mologia Sanitâria, do Ministério da Saúde, as quais, 
através de palestras, distribuição de folhetos e cartazes 
ilustrados, possibilitarão o pleno êxito da comemoração 
que deverã culminar no dia 29 vindouro - Q, "Dia Na
cional de Combate ao Fumo". 

Desejo relembrar, sempre que se me oferece a oportu
nidade, a mensagem ·da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) ao instíturr, a 7 de abril de 1980, o. "Dia NaciO
nal da Saúde":. "Fumo ou Saúde; - a escolha é sua"; 
.. Tabagismo é o maior problema de saúde pública do 
Mundo atual e um dos maiores desafios com que_se de
fronta a Medicina Preventiva do nosso tempo. O contro
le do hábito de fumar cigarros faria mais pela sua expec
tativa de vida do que qualquer outra ação da Medicina 
Preventiva". 

Não me seria lídto encerrar esta breve comunicação 
sem recordar, novamente~ e submeter à reflexão dos emi
nentes Senadores da República, as estatísticas oficiais re
lativas aos óbitos ocorrido.s no.s últmos 26 anos, direta
mente provocados pelo vício _de fumar - ou seja, cerca 
de 9 milhões de brasHeiros vitimados. Para esse conjunto 
estarrccedor, as doenças cardiovasculares se revelaram 
como a princípal causa da mortalidade desde a década 
de 60. 

O tabagismo é responsável por 30 a 35% das doenças 
cardlacas (princiP-almente coronarianas e hipertensão), 
12% dos tumores malígnos do pulmão, boca e bexiga, 
além de 10% dos casos de enfisema e dos males pulmo
nares em geral. 

Em 1985, os brasileiros consumiram-140 bilhões de ci
garros, numa média de mais de mil por habitante. E se a 
população não reduzir drasticamente o hâbito de fumar, 
em pelo menos 25% até a virada dQ Século, o Dr. Genil
berto Campos, ilustre Diretor da Divisão Nacional de 
Doenças Crónico-Degenerativas, do Ministério da Saú
de, adverte qu~. ·~até lá morrerão 2 milhões de brasileiros, 
cuja expectativa de vida será de 10 anos a inenos". 

Era este o pronunciamento que me pareceu oportuno 
formular à margem dq, "Dia Nacional de Combate ao 
Fumo", a ser comemorado em todo o Território brasilei
ro no dia 29 de agosto vindouro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

O SR• EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Jornalista José Matias Pereira publicou no jornal O 
Liberal, de Belém, faz mais ou menos um mês, um artigo 
muito oportuno sobre as reservas de gâs natural na re
gião do rio Juruã, mas precisamente no Município de 
Carauari, no Estado do Amazonas. 

Com muita propriedade, enfatiza aquela articulista: 

.. "LO~Q:u_alquer que seja o encaminhamento do 
problema, vale ressaltar que caso fosse en:ontrada 
um saída para resolver a questão do aproveitamento 
do gãs natural do Juruâ, estaria se~do solucionad~o 
um dos maiores problemas energétlc_os da Amazo
nia, que ê o atendimento da área de Manaus, na 
qual está instalado o Distrito Industrial da Zona 
Franca, visto que o a_b_a_stecimento de Belém teve 
como solução a construção da Hidrelétrica de Tucu
ruL Não deve ser desconsiderada aind_a, a possibili
dade de exportação de parte de produção para os 
Estados Unidos, onde o produto é largamente utili
zado para uso residencial e industrial." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aí está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um problema 
que precisa ser encarado de frente, com a maior urgên
cia, considerando a precariedade da disponibilidade 
energética do Estado do Amazonas. Os paliativos, aspa
nacéias, são medidas temporárias que não solucionam 
definitivamente uma problemática tão complexa. Já que 
a natureza dotou o Amazonas desses recursos, não há 
por que não explorá-los racionalmente, especialmente 
nos dias atuais, quando já podemos contar com uma tec
nologia altamente especializada e sofisticada. 

Entre as alternativas que foram colocadas em discus
são para a possível concretização do projeto, podem ser 
enfocadas: em primeiro lugar, a construção de um gaso
duto até Manaus, o que a Petrobrás considera de custo 
muito elevado, tendo em vista a sua extensão de aproxi
madamente 500 km, adentrando áreas de acesso muito 
difícil. Em segundo lugar, a construção de metaneiros, 
para transportar o gás até à foz do Juruá ou até Manaus, 
o que a Petrobrãs considera de custos ainda mais eleva
dos, tendo em vista que o gás precisaria ser submetido à 
alta pressão e baixa temperatura, para sua liqüefação, o 
que exigiria um dispêndio maior de er1ergia. Finalmente, 
em terceiro lugar, a construção de uma grande usina ter· 
moelétrica na boca dos poços do Juruã, de preferência 
no Município de Carauari, com a energia sendo trans
portada até Manaus por linha de transmissão . 

O certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como bem o 
afirma José Matias Pereira, é que o problema precisa ser 
solucionado. E mister não esquecer que a construção de 
barragens e a formação de lagos causa impactos negati
vos sobre a ambiência natural, sobre a flora, sobre a fau
na e no regime hídrico dos rios, apesar de sabermos, to
dos nós, da preméncia e da necessidade dessas mesmas 
barragens. 

Contudo, se dispomos de outras alternativas, por que 
não aproveitá-las? Registre-se que o Banco Mundial 
(BIRD), que aprovou há pouco tempo a concessão de 
500 milhões de dólares ao setor t:létrico brasileiro, ado
tau, como exigência básica, que as obras de construção 
de hidrelétricas, tefn1elétriCaS e linhas de transmissão e 
distribuição não provoquem impactos negativos sobre o 
meio ambiente. __ 

Portanto, fazemos um apelo ao Ex._celent[ssimo Senhor 
Presidente da República, no sentido de que provoque 
uma anâlise mais aprofundada do assunto, considerando 
que a exploração do gãs natural de Carauari não seja 
olhada apenas com um simples investimento industrial, 
visando ao rãpido retorno do capital investido, mas, 
sobretudo, como uma nova e pujante alternativa sócio
econômica para toda Região Amazônica, ímPlicando em 
desenvolvimento efetivo através da ocupação do imenso 
vazio demográfico. E em se tratando de investimento 
desta natureza, não deve o Governo preocupar·se c_om o 
imediatismo do retorno do capital empregado, levando 
em conta que esse retorno ocorrerâ gradativamente ao 
longo do tempo, de maneira permanente, com o mais im
portante tipo de valorização existente que é, sem sombra 
de dúvida, a valorização do homem. 

Esperamos, pois, que o Presidente José Sarney enten
da que este apelo não é feito em nome do hoje, do agora, 
mas em nome do amanhã, garantido este amanhã pelas 
providências que forem tomadaS já, sem recuos e sem 
tergiversações, pois o que for gasto, seja qual for o custo, 
estará sendo aplicado na solução definitiva de um 
problema crucial, qual seja, o da energia, do qual deri
Vam muitos outros, tOdos de importância primordial 
para o desenvolvimento e Q progresso do Amazonas, o 
que iniplicarâ, por vía de conseqüência, numa ajuda 
substancial ao desenvolvimento do próprio Pa[s. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENtí:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Brasil, e particularmente o meu Estado, o Paraná, 
que tenho a honra de representar nesta Casa, pelas sUas 
características económicas eminentemente agrícolas e 
pecuárias -porque somente agora dâ os seus primeiros 
passos maiores rumo ao processo de industrialização -
infelizmente encontram-se expostos e ameaçados mais 
uma vez de terem seus interesses maiQr~ altamente pre~ 
judicados por medidas que, se realmente concretizadas, 
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como jâ foram anunciadas, incidirão negativamente so
vre o desenvolvimento, a produtividade e o crescimento 
adequado de nosso setor agropecuário, com sêrías e fa
tais conseqílências para a economia nacional e, mais do 
que isso, nos levando a abrir ainda uma vez as nossas 
veias para o vampirismo do interesse e do capital inter
nacional. 

Eu lhes falo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de um 
exercício de sutileza e engodo, pelo qual, em nome de al
guns pressupostos que norteiam a elaboração da futura 
reforma administrativa do País, mais exatamente os de 
que não se permitirá a existência de empresas da admi
nistração indireta que não apresentem lucros contâbeis, 
se pretende e se anuncia a extinção da atual Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 
efou a sua transformação em um Departamento do Mi
nistério da Agricultura, fato este que, como já disse, se 
concretizado, significará mais um gesto de desapreço, de 
minimização e de postergação à já tão sofrida e espolia
da agricultura deste País. 

Preliminarmente, Srs. Senadores, quer-me parecer não 
muito distante da obviedade o raciocínio de que, uma 
Empresa Estatal, voltada para a pesquisa científiça e o 
desenvolvimento tecnológico e que tenha nessas ativída
des a sua finalidade precípua, não tem necessariamente 
que apresentar lucros contãbeis. Em seguida, tambêm 
não me parece muito distante, pelo flagrante da consta
tação, que não é muito inteligente o racioc[nio de se pre
tender detectar a validade ou a rentabilidade de uma 
Empresa com as características e finalidades quejâ citei, 
em função apenas ou na razão direta de sua operaciona
lidade ou de seu funcionamento administrativo. Até por
que -é pouco imaginativo e de parca percepção poHtica 
não perceber que lucros gerados pela EMBRAPA são fa
cilmente constatáveis no efeito e nos resultados dos ser
viços que presta, absolutamente palpáveis na elevação de 
nosso padrão agrícola, no aumento da produtividade e, 
enfim, no desenvolvimento do setor agrícola como um 
todo. Não ver isso e tentar conceituâ-la como deficitária, 
sugere no mínimo uma visão caótica e quixotesca do 
contexto econômico e financeiro. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando sabe
mos que há cerca de quinze anos criou-se a EMBRAPA 
exatamente para suprir as deficiências do Ministério da 
Agricultura no setor, e para se dotar o País de uma estru
tura realmente capaz de atender às exigências da deman
da e da modernização agrícola, com vistas fundamental
mente à importância da agricultura na economia nacio
nal· 

Õuando sabemos que em menos de duas décadas a 
EMBRAPA cresceu a ponto de estar hoje constituída de 
23 Centros Nacionais de Pesquisa, orientação e difusão 
tecnológica da mais alta qualidade, crescimento este que 
se deveu e que se deve não a ímpetos expansionistas in
conseqUentes, mas sim à constatação do belíssimo, com
petente e efi'i::íeiüe trabalho que sempre desenvolveu; 

Quando sabemos que, além disso, a EMBRAPA de
tém ainda a coordenação de 15 gerências de caráter lo
cal, 14 empresas de pesquisa em âmbitos estatais, 12 Ins
titutos de Pesquisa e que, além disso, desenvolve e execu
ta hoje vinte programas integrados com as universidades 
brasileiras, evoluindo a pesquisa no sentido de propor
cionar a integração da EMBRAPA com a estrutura uni
versitária deste Pais, num trabalho da mais alta impor
tância e profundidade; 

Quando· já a vemos. ter evoluído, através da intro
dução da informâtica na agropecuária, desempenhar um 
convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espa
ciais de São José dos Campos para sensoriamente remo
to através do uso de satélites; 

Quando a sabemos a maior Empresa de produtos tro
picais do Mundo com estrutura altamente organizada; 

Quando vejo, quando conta to e quando sinto, Sr. Pre
sidente, como Representante do Estado que ê o maior 
Qrodutor de grãos do Brasil, no Centro Nacional de Flo
restas no Município de Colombo e, principalmente, no 
Centro Nacional de Soja na cidade de Londrina, os 
exemplos inegáveis da validade e da necessidãâe da exis
tência, da preservação e·atb do-iilC~remCrito da ErviB-RA
PA, expressos em fatos concretos, como o desenvoivi
mento de pesquisas científicas e tecnológicas que orien
tam eyocacionam nossa agricultura para um posiciona
mento econômico viável e oara uma exoansào ecologica-
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mente recomendável, adeq"uando-a às ~ecessidades e po
tencialidades regionais, proporcionando a redução de 
custos, o aumento da produtividade c a diminuição cres
cente do uso de agrotóxicos prejudiciais ao homem e ao 
meio ambiente, e, para s_er mais prâtico e objetivo, quan
do sei que a EMBRAPA da minha Londrina e do meu 
Paraná dominou o pulgão do trigo e a lagarta da soja 
pela descoberta daquela propriedade de combate no ba
clovfrus e quando a vejo empenhada no estudo e na pes
quisa para combater o uso de agrotóxicos, no momento 
em que os cientistas nos mostram que não há um único 
ponto na biosfera em que não existam resíduos de pro
dutos tóxicos. Quando vejo, enfim, têcnicos e cientistas 
que ali permanecem por puro idealismo -porque pode
riam estar ganhando milhões a serviço das multinacio
nais que atuam no setor -, e porque estão motivados 
pelas condições de trabalho de que dispõem, em função 
de um trabalho brasileiro e nacionalista. Quando vejo 
tudo isto, Sr. Presidente, eu não posso entender e nem 
ver onde está o porquê de se promover esta extinção 
branca da EMBRAPA e, muíto menos, o porquê e ara~ 
zào de ser de no bojo de uma reforma administrativa se 
remeter uma empresa da grandiosidade da EMBRAPA 
para o nível de um Departamento do Ministério e, con
seqüentemente, condená-la a um funcionamento subor
dinado às peias da burocracia e a uma alternativa que, 
testadamente, há quinze anos já era obsoleta. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Logo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu quero protes
tar e denunciar aqui, por antecipação, que a anunciada 
extinção da EMBRAPA significará, entre outras coisas, 
o retrocesso, a perda de nossos melhores pesquisadores, 
a diminuição gradativa de nossa capacidade de compe
tição tecnológica com as multínacionais do setor, a con
seqüente dependência no setor de grãos e sementes, a 
·vulnerabilidade da soberania nacional também na área 
agrícola e, enfim, mais um massacre que se imporá à 
agrícultura, à economia nacional, ao Paraná e ao Brasil. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apenas 
para finalizar, eu quero deixar aqui um grito de alerta: 
são de todos conhecidas as pressões e o trâfego de in
fluência que exercem os grupos estrangeiros e as multi
nacíonais ligados à produção e comercialização de agro
tóxicos, no sentido de estender seus tentáculos sobre a 
agropecuãria brasileira, para subordiná-la ainda mais, 
muito mais do que já o fazem com relação ao damping de 
aproximadamente 87% sobre a nossa comercialização 
agrícola. E o pretenso fechamento da EMBRAPA não 
está isento, pelo jogo das sutilezas e engodos e pelos as
pectos que abrange e envolve, dos interesses em curso e 
de estratégias de poder e dominação económica. Logo, 
que esta Casa esteja atenta e que não silencie no momen
to em que por essa atitude de se acabar com a EMBRA
PA, por incompetência ou por alienação, venham a lesar 
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o Br.asil e comprometer o interesse nacional. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDE:"olTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje às 17 ho
ras, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 91, de 1983, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre representação con
tra Lei ou Ato Normativo Inconstitucional dirigida ao 
Procurador-Geral da RepúbHca, alterando o Art. 21' da 
Lei n~' 4.337, de J<:> de junho de 1964, tendo 

PARECER, sob n<:> 220, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionafidade e 

juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 16 horas e 50 minutos) 

Ata da 180~ Sessão, Em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária,da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÃS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nu
nes - João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moa.cyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
Frartco - Louríval Baptista - Passos Põrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calrnon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamíl Haddad - Alfredo Campos - Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão MUller 
- José Fragelli - Saldanha Derzi - Álvaro Dias -
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhp. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

!"?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 324, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aH.nea 
·• "do Regimento Interno, para o Projeto de Let da 
Câmara ns- 87 (83 · . 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986.- ~amll 
Haddad- Alfredo Campos- Jorge Kalurne- N1valdo 
Machado. 

REQUERIMENTO 
N• 325, de 1986 

Requeremos urgência, nos territos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

fl95, de 1986 (n9 6.576/85, na origem), que aplica ao 
Procurador-Geral d<t República e ao Consultor-Geral da 
República as disposições da Lei n~' 7.374, de 30 de se-

- tembro de 1985. 
Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986.- Cãflos 

Chiarelli - Alfredo Campos - OctáYio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 18 ho
ras e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à leitura da Mensagem n9 50, de 1986-CN, que 
encaminha as razões do veto presidencial ao Projeto de 
Lei do Senado n"' 147, de 1982, que isenta de qualquer 
tributação os proventos da aposentadoria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 91, de 1983, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre re
presentação contra Lei ou Ato Normativo Inconsti
tucional dirigida ao Procurador-Geral da Repúbli
ca, alterando o Art. 211 da Lei nl' 4.337, de l~' de ju-
nho de 1964, tendo · 

PARECER, sob n"' 220, de 1986, da Comissão 
- De Constituição e Justiça, pela Constituciona

lidade e Juridicidade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. 5_enadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

E ·Õ seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
"''<:> 91, de 1983 

Dispõe sobre repr~~ntação contra lei ou ato nor
mativo inconstitucional dirigida ao Procurador-Geral 
da República, alterando o art. 2~' da Lei n<:> 4.337, de 
I~' de junho de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i" O art. 29 da Lei n"' 4.337, de 1~' de junho de 

1964, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 29 Se o conhecimento da inconstitucio
nalidade resultar de representação que lhe seja diri
gida por pessoa física ou pessoa jurídica de direito 
pri"vado, o Procurador-Geral da República terã o 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
representação, para apresentar a argUição perante o 
Supremo Tribunal Federal ou a ele requerer o seu 
arquivamento. 

Parágrafo único. Quando se tratar de represen
tação oriunda de pe.<>soa jurídica de direito público 
interno, não poderá o Procurador-Geral da Re
pública deixar de encaminhá-la ao Supremo Tribu
nal Federal, sob, pena de responsabilidade." 

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento" n~ 324, de urgên
cia, lido no Ex.pedíente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n<:> 87, de 1983, tramitando em conjunto com o de ni' 7, de 
1984. 

Em votação o requerimento. 
O.s Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 87, de 1983, que dispõe sobre a regula
mentação das profissões de oficial-cabeleireiro, ma
nicura, maquilador, esteticista-facial, depiludor e 
pedicuro, e dá outras providências, 

Dependendo de parecer das Comissões de Cons
tituição e Justiça, de Legislação Social e de Saúde. 

Sobre _a mesa, os pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Legislação Soc~al, que serão tidas 
pelo Sr. ]'>'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 811 e 812, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara W' 87. de 1983 
(n!' 1.372-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), 
que .. dispõe .sobre a regulamentacão das profissões de 
Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, Esteti
cista Facial, Depilador e Pedicuro, e dá outras provi
dências", c Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1984 
(n"' 27-8, de 1979, na Câmara dos Deputados), que 
"dispõe sobre o Exercício da Profissão de Pedicuro''. 

PARECER N• 811, DE 1986 
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador Hehidio Nunes 
O Projeto sob exame, de autoria do Deputado Léo Si

mões, dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, Esteticista 
Facial, Depilador e Pedicuro. 

Na justiticação, assinala o Autor que seu propósito foi 
ucaracterizar como penosa a atividade dos barbeiros e 
cabeleireiros, tendo cm vista que as peculiaridades do 
exercício dessas profissões jus ti ficam pleriiiliente a-re
dução do tempo de serviço para os efeitos da aposenta
doria", e acrescenta, em apoio ao seu entendimento, que 
''esses profissionaís desempenham as suas ativídades 
permanentemente em pé, exigindo muita atenção para os 
detalhes de embelezamento e perfeição, utilizando ins
trumentos cortantes, etc.". 

O custeio da medida é remetido à receita prevista no 
art. 17 da Lei nç- 6.439, de }9 de setembro de 1977, que 
instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social. 

A matéria foi aprovada, sem emenda, na Câmara dos 
Deputados, que a remeteu à revisão do Senado e:m 22 de 
junho de 1983. 

Acontece que a Presidência desta Casa anexou ao Pro
jeto de Lei n9 87, de 1983, o de n~? 7, de 1984, de autoria 
do Deputado Cantídio Sampaio, e que aqui chegou em 
data posterior ao do primeiro. 

Menos abrangente do que o do Deputado Léo Simões, 
a proposição anexada dispõe, apenas, sobre o exercício 
da profissão de pedicuro, enquanto aquela cuida de 
várias categOriaS --profissionaiS; inclusive a de pedicuro. 

Nestas condições, o pareC-er- afirm-a que õS prOjetas 
merecem aprovação, mas que o de n~' 87, de 1983, merece 
preferência sobre o de n~? 7, de 1984, por mais antígo e 
abrangente do que este, tudo na forma do art. 284, n9 2, 
do Regimento Interno. 

É o parecer. _ 
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1985.- José 

lgnácio Ferreira, Presidente - Helvídio Nunes, Relator 
- Jutah)' Magalhães - Alfredo Campos (vencido) -
Hélio Guciro.s (vencido)- Octá"io Cardoso- Américo 
de Souza- Roberto Campos- Martins Filho (contra) 
-Raimundo Parente- Nivaldo Machado- Se\'cro Go
mes. 

PARECER N• 812, de 1986 
Da Comissão de Legislação Social 

Relato: Senador Alcides Paio 

O presente Projeto, apresentado pelo ilustre Deputado 
Léo Simões em 1979, objetiva disciplinar o exercício das 
profissões de Cabeleireiro, Manicura, Esteticista Facial, 
Depilador e Pedicuro. Ao Projeto está anexado o de p"~7, 
de 1984, também originário da Câmara dos Deputados, 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

que visa a regulamentar, exclusivamente, a profissão de 
pedicuro. 

Sustenta o Autor, na "Justificativa", .. que o exerclcio 
de qualquer atividade trabalhista e remunerada, sem es
tar devidamente sistematizada, enquadrada e disciplina
da em lei, ocasiona as mais diversas distorções e proble
mas sociais, trabalhistas e humanos". Além disso, salien
ta: 

"A tese- Regulamentação das Profissões- já é 
pacífica nos meios jurídicos e legislativos. No entan
to, no Brasi~ onde há mais de duas mil ocupações 
devidamente catalogadas, a grande maioria sobrevi
ve sem o amparo da lei, pois apenas 45 são legaliza
das." 

Realmente, a falta de regulamentação profissional de 
qualquer atividade cria uma série de embaraços ao seu 
exercíciO profissionaL Induz ao charlatanismo, à inefi
ciência, ao desprestígio da classe, ao desinteresse pelo 
aperfeiçoamenteo técnico. Além disso, os que se servem 
desses maus profissionais, ficam imposSibilitados de re
clamar ou requerer medidas corretivas ante à falta de ór
gãos de fiscalização profissionaL 

O Projeto, desse modo, como muitos outros de idênti
co objetivo, tem o nosso apoio. Com a regulamentação, 
o campo de atividade de cada profissional fica delimita
do, evitando-se conflitos de interesses entre áreas afins, 
como sejam as manicuras e os pedicuros, o esteticista e o 
maquilador etc. Por outro lado, a obrigatoriedade da 
qualificação profissional em cursos credenciados e fisca
lizados pelo Ministério do Trabalho, como prevê o Pro
jeto, confere maior responsabilidade e seriedade às pro
fissões citadas, até porque os estabelecimentos do ramo 
ficarão impedidos, a partir da vigência da lei, de contra
tar pessoas sem aquelas qualificações ou prática profis
sional de, pelo menos, 3 anos. 

Nestas condições somos favoráveis a ambos os proje
tas, acompanhando todavia o parecer da douta Comis
são de Constituição e Justiça no sentido de que o presen
te Projeto, por mais abrangente, engloba o de n9 7, de 
1984, a ele anexado. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1985.- Gabriel 
Hermes, Presidente em exercício - Alcildes Paio, Rela
tor - Henrique Santillo - Alcide-s Saldanha- Nivaldo 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)--:- Os pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça e de_Legislação 
Social concluem favoravelmente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 87 (83, por regular a matéria com maior am
plitude, e pela prejudicialidade do de n~? 7 f84. 

Solicito ao nobre-ao nobre Senador Jamil Haddad, de
signado pela Presidência, por haver ausência temporária 
da maioria dos integrantes da Comissão de Saúde, que S. 
Ex• proftra o parecer desta Comissão. 

O SR. JAl\liL HADDAD (PSB - RJ. Para proferir. 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

O Projeto sob exame, de autoria do Deputado Léo Sí~ 
mães, tem por objetivo regulamentar as profissões de. 
Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, Esteticistà' 
Facial, DepHador e Pedicuro. A este Projeto foi anexado 
o de n9 7, que visa à regulamentação exclusiva da profis
são de Pedicuro. 

Nos últimos tempos, a Regulamentação Profissional 
tem suscitado a mobilização de profissionais de diferen
tes categorias, na luta por conquista social que permita 
realizar, cada vez mais plenamente, o exercício da cida
dania na moderna sociedade. Este anseio tem encontra
do repercussão favorável nos meiosjurfdicos e legislati
vos transformando a Regulamentação das profissões em 
tese pacifica, como bem aflrma o autor em sua JustifiCa
tiva. E compreensível que assim o seja, pois, como ex
pressado igualmente na Justificativa do Projeto sob exa
me, "o exercício de qualquer atividade trabalhista e re
munerada sem estar devidamente sistematizada, enqua
drada e disciplinada em lei, ocasiona as mais diversas 
distorções e problemas sociais, trabalhistas e humanos''. 

Julgamos, além disso, que muito oportunamente o 
Projeto do Deputado Léo Simões veio a englobar aquele 
que mais especificamente visa à regulamentação da pro
fissão de Pedicuro. Este último, inspirado na Portaria n9 
16 do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
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Farmácia, datada de 1968, conferia ao pedicuro atri
buições cotidianamente exclusivas de profissionais médi
cos de diferentes especialidades. 

Ã época da publicação da mendonada Portaria, ainda 
estavam em seus primórdios as conseqüências do longo 
processo de transform-ações sóc-io-econômicas, de dife
renciação social e de especialização profissional por que 
vinha passando a sociedade brasileira. É conseqüência 
desse proce.<>So o elevado incremenÜJ do contigente de 
profissionais médicos existente no País, o qual, entre os 
anos de 1970 e 1980, mais que dobrou em valores absolu
tos, fazendo a relação de habitantes por médico diminuir 
de 2.070, no ano de !970, para 1.226. em 1980. 

A desigualdade geográfica da distribuição dos profis
sionais médicos diminui consideravelmente ~sa relação 
nos grandes centros do Pafs, chegando em São Paulo, 
por exemplo, a 879, no ano de 1980. Diante dessa reali
dade, torna-se compreensível, pois, que as atribuições 
dos pedicuros tenham-se reduzido a cuidados relativos 
ao embelezamento dos pés. 

No nosso entendimento, portanto, o projeto em pauta 
regulamenta a profissão de Pedicuro, bem como as pro
fissões de OfiCial Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, 
Esteticista Facial e Depilador, na forma como hodierna
mente o exercício de tais profissões se cristalizou. 

O processo de tranformações sócio-econômiêas por 
que passa a sociedade brasileira não logrou, todavia, em 
alguns setores da produção, especialização que converte 
os produtores alternativamente em empregado ou em
pregador. Nesse sentido, a exigência, contida no artigo 
}9, inciso UI, de que os profissionais práticos compro
vem exercer a profissão há mais de três anos mediante 
anotação na Carteira de Trabalho, impede que o presen
te projeto abrigue o contingente de trabalhadores por 
conta própria que não possui registro em Carteira de 
Trabalho, contingente que representa parcela ponderã
vel do Setor de Serviços Pessoais. A esse propósito, vale 
ressaltar que a existência do mencionado trabalhadores
tá contemplad:d no artigo 10, § I~' do projeto. 

Do ponto de vista da saúde pública, a preocupação de 
assegurar o exercício da profissão pelo trabalhador por 
conta própria se estriba na necessidade de resguardar a 
clientela dos riscos potenciais do exercício da profissão 
por pessoa inabilitada, sobretudo no interregno com
preendido entre a publicação do presente projeto como 
lei e o cumprimento dos prazos nele estabelecidos. 

Conquanto estejamos de acordo com o escopo do pre
sente projeto, entendemos ser necessãria emenda que 
amplie o alcance do artigo 19, inciso III e, acompanhan
do o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, so
mos_igualmente de opinião que tal projeto englobe tama 
bém o PLC 7/84. Assím, o artigo !9 passaría a: ttà 3 se
guinte redação: 

EMENDA N• I - CS 

"Art. }9 

_ III -aos profissionais práticos que, na data da 
publicação desta lei, já exerçam a profissão há mais 
de 3 (três) anos, comprovados através da Cart~ira 
de Trabalho, de alvará de localização em que a pro
fissão esteja devidamente especificada ou de compe
tente justificação judicia!." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O parecer da 
Comissão de Saúde acompanha os demais pareceres, 
oferecendo ainda a Emenda n9 1-CS, 

Completada :d instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
sào. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da Emenda n9 l, 
da Comissão de Saúd-e. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
Aprovado o projeto e rejeitãda a emenda, a matéria 

vai à sanção, e o Projeto de Lei da Câmara n9 7/84 fica 
prejudicado e vai ao arquivo. 
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E a seguinte a matêria <~provada: 

PROJETO DE LEI DA CÁ!\IARA 
No 87, DE !983 

(NY 1.372/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquílador, EstetiR 
cista Facial, Dcpilador e Pedicuro, c dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. !Y O exercic.io das proti_ssões de Ofidal Cabdeí

reiro, Manicura, MaquHador, Es~eticista _F_acJal, Depila
dor e Pedicuro, com atribuições e5tabefC:Cidas nesta lei, 
só será permitido: 
I- aos formados no Brasil, por escolas de qualifi

cação profissional reconhecidas na forma da lei; 
II- aos formados no exterior, cujos certificados se.. 

jam revalidados no Brasil na forma da lei; 
III- aos profissionais práticos que, na data da pu~ti

cação desta lei, já exerçam a profissão a mais de 3 (t~ês) 
anos, comprovados através da Carteira de Trabalho. 

Parágrafo único. O certificado de qualifiCação técni
ca profissional só será vâlido se con~luir que o seu porta
dor recebeu treinamento específico e técníco em cursos 
ministrados por entidades cred-enciadas pelo Conselho 
Federal de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho, 
que mantenham escolas de ensino técnico profissional no 
género. 

Art. 29 São atdhuições dos Oficiais Cabeleireiros: 
I- cortar cabelo com noção, desembaraço técnico e 

responsabilidade; 
II- executar penteados e qualquer arrumação dos 

cabelos em tratamento; 
III- t.inturar, massagear, rinsar, alisar, executar per

manentes e todos os tratamentos congéneres com abso
luto acerto e conhecimento de causa, 

Art. 3"' -À Mankura compete: 
I -cortar as unhas das mãos; 
II- cortar as cutfculas; 
III- embelezar as mãos. 
Art, 4"' Ao Maquilador compete: 
I -preparar a pele para receber a maquilagem; 
II- maquilar os contornos faciais; 
III- embelezar o rosto. 
Art. 5"' _Ao Esteticista Facial compete: 
] -retirar da pelo os cravos e outras impurezas; 
II- nutrir a pele Com produtos apropriados; 
111- rejuvenescer a pele. 
Art. 6"' Ao Depilador compete depilar, através de 

processo de higiene, todas as partes do corpo onde o pelo 
não fique bem. 

Art. 7"' Ao Pedicuro compete: 
I -cortar as unhas dos pés; 
II- cortar as cutículas; 
III- embelezar os pé:~. 
Art. 8"' O exercício das profissões de que trata o art. 

i"' desta lei depende de registro no sindicato de classe lo
cal. 

Parágrafo único. N:is cidades onde não exista qual~ 
quer representação sindical da classe, o registro poderá 
ser feito no órgão competente da Prefeit_ura Municipal, 
ou na cidade mais próxima Oilde exista representação 
sindical, cabendo recursos ao Ministério do Trabalho, 
através das Delegacias Regionais. --

Art. 99 O ensino básico_ profissional para formú o 
Oficial Cabeleireiro constará de 2 (doís) anos de estudos 
da matéria específica, com exames eliminatórios que as~ 
segurem a promoção e a aprovação final. 

Parágrafo único. Às demais especialidades profisSío
nais de que trata o art. I"' desta lei, aplica-se, na sua for
mação profissional, o critério das escolas especializadas 
no ensino da profissão. 

Art. 10. A profissão de cabeleireiro, artes correlatas 
e similares, definidas no art. 19 desta lei, são disciplinas 
sociais sujeitas a vínculo empregatício em todõ- o terri
tório nacionaL 

§ 19 O profissional que trabalhe por conta própria, 
prestando serviço·a domicílio ou de outra qualquer for
ma que não se caracterize com es~abelecimento ??rner
cial, constitui-se, desde que deVIdamente ha.bthtado, 
num trabalhador autónomo, sendo necessáno, para 
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legalizar-se e prestar serviços, filiar-se ao Sitldicato e 
cumprir todas as formalidades que lhe sejam próprias. 

§ 29 Estará sujeito às penalidades previstas em l~i 
todo aquele que, por qualquer razão injustificável, de_t
;<.ar de cumprir a legislação em vigor. 

Art. II Nenhum profissional, em qualquer especia
lidade das referências, após a publicação desta lei, pode
rá ser admitido como empregado ou contratado para 
prestar serviços de natureza técnica, sem apresentar o 
Certificado de Formação Básica e Qualificação Técnica 
Profissional, expedido por escolas dent'o dos critérios 
estabelecidos nesta lei, em qualquer parte do _t~rritório 
nacional, e reconhecido pelo órgão sindical da base terri
torial onde pretenda trabalhar, salvo __ o disposto no inci
so III do art. !9 desta lei. 

Parágrafo único. Fica inteíramente a crédito do en
tendimento entre as entidades representativas da classe a 
definição de competência para reconhecer os documen
tos de habilitação profissional, cabendo recurso ao Mi~ 
nistério do Trabalho através das Delegacias Regionais. 

Art. 12, A remuneração dQ Oficial Cabeleireiro e 
dos outros profissionais citados nesta lei, quando empre
gados ou contratados, constará de todos os ganho~ que 
lhes sejam pagos, a qualquer título, que Iegalment~_s_ejam 
olJjeto de entendimentos convencionais ou dissídios cole
Uvas de trabalho, sobre os quais se cumpram a legislação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 
descontos para o Instituto Nacional de Previdência So
cial - INPS, e outros encargos sociais, sujeito às penali
dades lega~s qualquer ato de infraçào. 

§ l Q Fi~a mantida a instituição do salário normativo 
da categoria, onde o e:~.i~ta; e instituído nas regiões do 
País, onde não exista, corrigido periodicamente como 
vem acontecendo com os que estão em vigor. 

§ 2"' Após a publícação desta lei, prevalecerá como 
salário normativo da categoria o mais alto em vigência, 
b_em corno o regime de _comissão em vigor, podendo os 
mesmos ser alterados de acordo com as conveniências e· 
acordo entre as representações da classe. 

Art. 13. A classe de cabeleireiros e símiiareS em todo 
o território nacional é representada por dois sindicã.tos 
de classe: 

I - o que representará a classe econômica; 
II -o que representará a classe de trabalhadores em

pregados no ramo e agentes autônomos. 
Parágrafo único. Os sindicatos de classe serão auxi

liados na organização social, cultural, recreativa, artísti
ca etc., pelas associações de cabeleireiros; nessa ativida
de, procurar~se-á atlvar e desenvolver o espírito de criati
vidade da clãsse, sem distinção ou discriminação de cate
goria-; gênero, sexo, raça, cor, religião, e reprimir qual
quer ato incompatível com a solidariedade humana e o 
regime de igualdade, 

Art. 14. Todo estabelecimento do ramo de cabelei
reiros e similares es_tá sujeito aos efeitos de fiscalização 
competente, estando impedido de funcionar quando não 
se enquadrar nas normas técnicas e não oferecer con
dições mínimas de atendimento no nível de sua categow 
ria. 

Parágrafo único. Para o seu funcionamento será ne
cessário o "Certificado de Habitação Comercial, Nor- · 
mas Técnicas e Condíções para a Prestação de Serviços 
Especializados", expedido pelo órgão sindical da classe, 
bem como a aprovação de qualificação do responsável 
pela organização administrativa e planejamento social. 

Art. 15. As ex.lgências naturais ao desenvolvimento 
social e ao progresso geral da classe de cabeleireiros e si
milares, que não estejam previstas nesta lei e nem cons
tem na legislação complementar ou específica, passa à 
esfera da Consolidação das Leis do Trabalho, ajuizadas 
na estância competente. 

§ I9 São bastante competentes para encaminhar pro
cesso neste sentido, ao Ministério do Trabalho, os sindi
catos da classe, cabendo recurso a quem de direito. 

§ 2"' O -profiSsional da classe qU:e cOmp-iõve" delibera
da falta de atendimento aos seus legítimos direitos ou 
seja vítima de procedimentos incorretos, ou de qualquer 
forma a_ssim configurada, pode impretar recurso ao ór~ 
gão competente do Ministério do Trabalho, através da 
seção protocolar nas Delegacias Regiõnais. 

Art. 16. Esta lei serâ regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua vigência. 
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Art. 17, Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 18, Revogam-se as disposições em contrário. 

o·· sR. PRESIDENTE {Passos Pôrto)- Passa~se à. 
apreciação do Requerimento n"' 325, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 
1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

-- -Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 5, de 1986, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que aplica ao Procurador
Geral da República e ao Consultor~Geral da Re
pública as disposições da Lei n9 7.374, de 30 de se
tembro de 1985~ 

Dependendo de parecer das Comissões de Ser
viços Público Civil e de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. para emi
tir parecer) - Sr. Presidente, Srs. SenãdOres: 

Trafã~se de Projeto de Lei que objetiva estender ao 
Procurador-Geral da República e ao Consultor-Geral da 
República vantagem pecuniária atribuída aos Ministros 
de Estado, mediante a Lei n"' 7.374, de 30 de setembro de 
1985. 

Dispõe esta lei que o Ministros de Estado receberão, 
para atendimento de despesas funcionais, em carãter 
transitório, importância mensal correspondente a 100 
(cem) vezes o maior valor de referência. Estabelece a 
mesma que a vantagem não se incorporará, para qual
quer efeito, aos vencimentos de Ministro de Estado. 

A Proposição prevê, ainda, que tal vantagem estará 
sujeita à incidência do Imposto de Renda. 

O objetivo da matéria, portanto, é equiparar o 
Procurador-Geral e o Consulior-Geral da República aos 
Ministros de Estado, no que se refere à vantagem que 
lhes confere a referida lei. 

A Mensagem Presidencial jl}stifica a medida proposta 
em race da própria dignidade das altas funções exercidas 
pot aquelas autoridades da República, a quem sempre 
foi dispensado o mesmo tratamento reservado aos Mi
nistros de Estado. 

De fato, são funções de altas responsabilidades, que se 
equiparam às de Ministro de Estado, diante do que nada 
há que impeça o seu acolhimento. 

Votamos, portanto, pela aprovação do PLC n"' 5, de 
1985. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho para proferir o 
parecer da Coroissão de Finanças. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, o projeto em exame, enca~ 
minhado pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 51 
da Constituição Federal, visa a aplicação de normas con
tidas na Lei n9 7.374, de 30 de setembro de 1985 ao 
Procurador~Geral da República e ao Consultor-Geral da 
República. 

Na Casa de origem a medida resultou aprovada, após 
as manifestações favoráveis ao seu acolhimento das Co~ 
missões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e 
de Finanças, com a Emenda de Plenário. 

Encaminhada a matéria à revisão do Senado Federal, 
cumpre-nos, nesta oportunidade, o exame da Proposição 
sob o enfoque financeiro. 

Em síntese, o projeto tem como objetivõ estender aos 
ocupantes dos cargos de Procurador-Geral e de 
Consultor-Geral da República a vantagem correspon
dente à quantia mensal de 100 (cem) vezes o maior valor 
de referência, em caráter transitório, para atender às des
pesas funcionais, vantagem essa não incorporável aos 
vencimentos, 

A emenda acolhida, por sua vez, determina o acrésci
mo de inciso III ao parágrafo único do art. )9 da Lei n"' 
7.374, de 30 de setembro de 1985, no sentido de prover a 
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incidência do Imposto de Renda sobre o rendimento cor~ 
respondente à vantagem em questão, 

A medida parece-nos de inteira justiça, tendo em vista 
a reduzida remuneração percebida pelos ocupantes de 
tão imPOrtantes ca·rgõs riã hterârqura-do Poder Executi~ 
vo. 

Quanto ao aspecto financeiro, por·outro lado, nada hã 
que possa impedir a colocação da providência, uma vez 
que os recursos destinados à sua implementação acham~ 
se consignados nas dotações orçamentárias. 

Essas razões levam-nos a opinar pela aprovação do 
projeto. 

E este o _nosso parecer, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrt-o)- Completada 
a instrução da matéria passa-se à discussão do projeto 
em turno único. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe-rmanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N<~ 5, de 1986 

(N<~ 6.576/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Aplica ao Procurador da República e ao 
Consultor~Gcr:ll da República as disposições da Lei 
nl' 7.374, de 10 de setembro de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~' Aplicam-se ao Procurador-Geral da Re

pública e ao Consultor-Geral da República as dispo
sições da Lei n'~ 7.374, de 30 de setembro de 1985. 

Art. 2<~ Acrescente-se ao parãgrafo único do art. 19 
da lei n'~ 7.374, de 30 de setembro de 1985, o seguinte in
ciso: 

"Art. l'~ 

III -estará sujeita à incidência do imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza." 

Art. 3.,. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, retroagindo seus efeitos a l<~ de_outubro de 1985. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR.. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os trabalhos realizados pelo Ministério da Educação, 
nos primeiros seis meses de gestão do Senador Jorge 
Bornhausen, permitiram um acréscimo de 1 milhão de 
novas matrículas, de acordo com balanço feito pelo pró
prio Ministro. Esse crescimento de nosso sistema educa
cional foi feito paralelamente à construção de 12 mil sa
las de aula, ampliação de 7 mil escolas, fornecimento de 
material didático para 3 milhões de crianças e treinamen
to de 120 mil professores e técnicos de ensino. 

Tudo _isso foi feito, é bom lembrar, graças ao cumpri
mento, pelo governo José Sarney, da emenda Calmon 
que determina a aplicação de um mínimo de 13 por cento 
da receita federal de impostos no ensino, bem como 25 
por cento das receitas estaduais e municipais de impos
tos. Implacavelmente sabotada pelo general Figueiredo e 
pelo seu Ministro Delfim Netto, a emenda recebeu enfim 
o apoio da Nova República. O então Ministro da Edu
cação Marco Maciel empenhou-se na regulamentação da 
emenda e o Presidente Sarney determinou que fosse 
cumprida. O resultado está aí: o Ministro da Educação 
pôde contar com recursos que garantiram, graças à sua 
competência e operosidade, a consecução de tantas me
tas relevantes. 

Dessa forma, o Ministro Bomhausen pode liberar an
tecipadamente, entre agosto e outubro, a quantia de 1 bj
lhão 400 milhões de cruzados a 2.783 mun\cípios. Inde
pendentemente do montante a ser liberado, é de se notar 
aí uma importante modíficação na orientação impressa 
ao Minfstêrio da Educação. O G_overno federal está, 
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crescentemente, confiando aos municípios tarefas- de r_e~ 
levo nà área da educação - e, o que é indispensável, 
assegurando-lhes recursos para isso, 

Do milhão de novas matrículas abertas às crianças de 
todo o Pais, nada menos do que 568 mil foram criadas 
em escolas municipais, Da mesma maneira, a Fundação 
de Assistência ao Estudante _dis_t[fuiliu, através dos mu
nicípios, nada menos do que43 milhões 942 mil livros di
dáticos, além de fornecer 25 rriilhões de merendas nas es
colas públicas. Paralelamente, a fundação mantém pro
gramas de alimentaç~o para prê-i!:scola-res e para 'irmãos 
de alunos, assistindo assim a outrOs sete milhões de 
crianças. 
· Outro trabalho de excepcional dest2que empreendido 
pelo Ministro Jorge Bornhausen, com amplo estímulo 
do Senho_r Presidente da República, foi o lançamento de 
um novo programa destinado ao fortalecimento do ensi
no técnico, ramo educac_ional de que o Brasil, terra do 

- bacharelismo, sempre careceu .. Apoiando-se em um gru
po de técnicos de altíssimo nível, o Mip:ístro da Edu
cação lançou um programa que, a curto Prazo, criará 
mais 200 escolas técnicas, plenamente equipadas, para a 
juventude brasileira. 

Não há dúviçia de que resta muito a fazer~D~doS_le
vantados pelo Ministério da Educação no ano passado 
revelam que 3 milhões e 600 mil crianças nunca fõrarn à 
escola, enquanto outros 7 milhões, que poderiam estar 
cursando o primeiro grau, permanecem em estado de ab
soluto analfabetismo. Apesar de ser obrigatória, nos ter· 
mos da Constituição, a escolarização de todos os brasi
leiros entre os sete e os quatorze anos, nada menos do 
que 85 por cento da população do País deixa de comple
tar esses oito anos de escoJaridade. 

O Governo JoséSarney tem uma meta ambiciosa para 
a área educacional. Pretende o Senhor Presidente, em 
dispositivo que consta de seus planos de metas, que até 
1989 nenhuma criança entre os sete e os quatorze anos de 
idade esteja fora dos bancos escolares. Caso esse projéto 
seja coroado de êxito -e estou certo de que o será, pois 
conta com o esforço do Ministério da Educação e com a 
determinação do Senhor Presidente da República -
constituirá um grande passo para a universalização do 
sistema educacional brasileiro. 

Para isso, porém~- é preclso não só que se assegure a 
continuidade do cumprimento do artigo 176 da Consti
tuição, que confere ao ensino os recursos necessários à 
sua ampliação, como que se mantenha esse princípio na 
nova Carta Magna a surgir da futura Assembléia Nacio
nal Constituinte. Será dessa forma que o trabalho ímpar 
do governo Sarney e de se_l!_Ministério, na área da edu
cação, alcançará suas metas, para atender a uma O.as 
mais relevantes reivindicações do povo brasileiro. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem r) 

O SR. PRESIDENtE (PiSSO-S-POrtO) --Con~do a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A Nova República, no intuito de adaptar o Estado 
Brasileiro à Democracia com desenvolvimento e justiça 
social, está promovendo uma verdadeira revolução na 
Previdência e Assistência Social, reestruturando e mo
dernizando as funções e serviços desse importante setor 
público, fundamental para vida e convivência de milhões 
de brasileiros. Banido o espírito filantrópico da esmola e 
do socorro retardado, da caridade hipócrita, da pieguice 
paternalista, a Previdência- Estatal, hoje, varre do seu es
paço a inoperância e a deficiência, procura tomar o seu 
lugar constitucional de agente da segurança e da pro
moção humanas a serviço do ajustamento e da fe[i:cidade 
sociaL A Previdência e a Assistência Social tornam-se 
efidentes e eficazes, são devolvidas aos legftimos donos 
--_o povo brasileiro - seu princípio e seu fim. 

Inicialmente, a "institujção falida e desmoralizada" da 
Velha República, "deficitária e insolvente", envolvida 
em escindalos e em especulaçõ~s _financeiras e ímobi_
liárías, emerge do caos e passa a ter, como é da sua natu
rénl, fundos, reservas, capacidade para sustentar-se, ge
rir os seus recursos, prever o infortúnio, a_ssistir os seus 
associados em suas carências existenciais básicas e por 
requerimentos sociais e trabalhistas. A instituição "sem 
jeito", "sem S".tída'' _dos últimos vinte anos, recupera-se 
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na dignificação das suas origens, resgata a sua personali
dade social e retoma o rumo perdido. A capo.cidade ad
ministrativa de seus dirigentes, a confiança e a determi
nação de seus técnicos, o espírito público de seus servi
dores ressuscita a Previdência SociaL As fraudes são fir
memente combatidas, desmantelam-se redes e conexões 
dos crimes contra a Previdência, desses odiosos crimes 
de lesa-pátria, porque, Sr. Presidente, furtar a Pcevidên
cia é ferir o seu povo, principalmente o povo pobre, hu
milde, a maioria da nossa gente, atingir as vísceras e o 
coração da Nação. 

Em boa hora, ainda em tempo, o Presidente José Sar
ney envia ao Congresso Nacional projeto de lei extin
guindo a contiíbLiição dos pensionistas e aposentados 
para a Previdência Social, uma luta antiga deste ~ena-

- dor, uma aspiração sem reparos de toda a Comumdade 
bcasjlelra, que certamente merecerá a aprovação unâni
me do Parlamento brasileiro. Mas, Sr. Presidente, posta 
de pé, convalescente, apenas restaurada na sua dignida
de, a Previdência apenas inicia o seu trajeto __ impnnderá
vel, luminoso, a favor do povo brasileiro. Quãse tudo es
tá por se fazer, muitos caminhos a percorrer, obras a rea
lizar. A hora é de construção, quando o talento, a criati
vidade e O esforço de cada cidadão pela consolidação, 
pela eXpllnsão, pelo aperfeiçoamento dos serviçOs previ
dellciários e de assistêtJcia- ·social do país são- contri
buições importantes, 

E justamente com o objetivo de contribuir, no exercí
cio desse espírito de participação responsável, o Conse
lho Regional de Odontologia de São Paulo 1 na sua nobre 
e insubstituível missão de zelar peJo perfeíto desempenho 
ético da Odontologia, pelo prestígio dos seus profissio
nais. e, ainda, preocupado com a saúde d_a população 
brasileira enviou ao Ministro Raphael de Almeida Ma
galhães, ~ma série de sugestõeS visando à cõilstrue-ão de 
uma nova Previdência para o Brasil, abrangente e dinâ· 
mica, que realmente atenda com eficiéncia à populaç~O 
brasileira. São reivindíc~ções na área da Odontologw 
que vão beneficiar os segurados da Previdência. A pri· 
meira delas, Sr. Presidente, trata da criação do cargo de 
Supervisor de Odontologia, a ser ocupado por um pro
fissional habilitado, com a função de fiscalizar, e proce
der a auditoria e a peritagem nas unidades do INAMPS, 
d·o INPS, faculdades, hospitais e clínicas Conveniildas, e1 

também efetuar a_ estatística de produçã_o dos trabalhos. 
A criação do cargo, a ser preenchido por odontólogo 
qualificado, excluiria a presença de pessoas leigas, de: 
funcionários burocráticos nessas tarefas de alta respon~ 
sabilidade, corrigindo-se eventuais distorções dessas 
contas, além de entregar a um profissional da área, espe
cialmente treinado, a responsabilidade de transmitir aos 
Coordenadores Regionais de Odontologia nos Estados, 
notícias sobre os desvios de gerência, a produtividade do 
pessoal e a distribuição dos serviços. 

V ma sugestão de importância é a criação do cargo de 
Chefe de Clínica Odontológica das unidades de pronto
socorro e hospitais do INAMPS. Inexplicavelmente, não 
existe, nos quadros do INAMPS, a figura do odontólo
go. Não há hierarquia funcional para a Odontologia: um 
grupo de profissionais estã subordinado ao Diretor Mé
dico da unidade e a um deles é delegada, por confiança e 
informalmente, a função de organizar os serviços odon
tológicos. Além de prestigiar o cirurgião-den~ista, a exis
tência do Chefe de Clínica Odontológica melhoraria, 
sensivelmente, os serviços aos segurados, organizando·se 
melhor o setor, seus equipamentos, designando-se, en
fim, para a função um profissional que possa resolver a 
sua complexidade técnico-científica, motivando e impul
sionando os seus trabalhos clínicos e cirúrgicos. 

Outra reivindicação dos odontólogos, uma medida 
que, se tomada, beneficiaria diretamente ao segurado da 
Previdência, é a equalização da carga horâria dos 
cirurgiões-dentistas com a carga-horária dos médicos. 
Não se entende, Sr. Presidente, serem a Medicina e a 
Odontologia ati v idades afins, de caráter, complexidade e 
exercício semelhantes, e possuírem cargas horárias diver
sas. Enquanto o médico cumpre vinte horas semanais de 
trabalho, os cirurgiões-dentistas são obrigados a oferecer 
-trinta horas semanais, como se o trabalho do médico fos
se maís exaustivo que o do odontólogo. Eu posso até ar
riscar o contrário. Essa distorção, Sr. Presidente, precisa 
ser c-orrigida urgentemente, pois o repouso e o tempo útil 
pam o aperfeiçoamento profissional são necessários para 
ambas as profissões, e a fadiga é a grande responsável 
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por muitos erros clínicos e cirúrgicos, pelo mal atendi
mento aos segurados_, 

O risco a que, habitualmente, estâ sujeito o cirurgião
dentista provém dos agentes de doenças infecto
contagiosas que são expelidos sob a forma de aerosóis 
para o meio ambiente, próximos ao rosto do profissio
nal, independentemer1te da VO!Jta~e do paciente._ Muitas 
vezes, os pacientes são portadoreS de agentes que c-õnta
giam o dentista, provocando-lhe ansiedade, que repercu
te na sua higidez psicossomátíca, constffuindO-se em 
causa de insalubridade. De direito, com razão, Sr. Presi
dente, os odontólogos pedem o pagamento do percen
tual de insalubridade de 20% sobre o piso salarial profis
sional da categoria, nos termos da Lei n9 3.999, de 15 de 
dezembro de 1961, e, ainda, conforme a S-úmU.la-ri9 r1, 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Sr. Presidente, o DASP reconhece que houve um a.fu
nilamento na progressão funcional dos odontólogos no 
Serviço Público, desestímulando os profissionais mais 
antigos, que ficam congelados em seus vencimentos e nos 
seus planos de evoluir profissionalmente. Seria razoável 
que a carreira de odontólogo tivesse a sua escala de nível 
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superior elevada até a referência número 40, a fim de que 
sejam restauradas o incentivo e a sadia emulação funcio
naL 

P()! _último, Sr. Presidente, quero ser porta-voz de um 
pleito· justíssimo dos odontólogos servidores da Previ
dência e Assistência Social: a isenção do ponto, quando 
ocorrer o comparecimento a congressos e simpósios na
clõnaiS e internacionais da categoria. Estes encontros-são 
imprescindíveis não só para a reciclagem profissiánal, 
mas também para a troca de informações têcnicO
científicas e permutas culturais, impressões regionais, en
tre os cirurgiões-dentistas. 

Convidamos o Sr. Ministro da Prevídência e Assistên
cia Social, o operoso e competente Raphael de Almeida 
Magalhães, a investigar a legitimidade e a importância 
d~ssas sugestões dos odontólogos, feitas ao Governo 
pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 
Mais que reivindicações de uma classe, essas sugestões 
são contn'buições efetivas para o aperfeiçoamento da 
Previdência e Assistência Social tio País. Era o que eu ti
nha a dizer. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Sexta-feira 15 2801 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência convoca sessão extraor
dinária a realizar-se hoje, às 17 horas e 40 r:D.inutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n'il 98, de 1985, de autoria do Senador Mário 
Maia, que denomina. "Aeroporto Internacional Senador 
Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cruzeiro 
do Sul, no Estado do Acre, tendo 

PARECERES, sob n9S 76 e 77, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

de Educação e Cultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.) 

Ata da 1811} Sessão,em 14 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS, SENADORES: . ·-

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michi[es -
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nu
nes - João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira --Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Arbano 
Franco......:. Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luíz Viana - João 
Calmon- José Ignâcio Ferreira- Nelson. Carneiro
Jamil Haddad -Alfredo Campos -Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão Müller 
- Jos~ Fragelli - Saldanha Derzi - Álvaro Dias ~-
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto --Car
los Chiarelli - Octávio- Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vão ser lidos pelo Sr. 

19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 326, de I986 

Requeremos urgência, nos tei-mos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 226 de 
1986, que propõ~. "seja autorizado o Governo do Est~do 
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor cor
respondente: e~ cr~_~dos, a 89.072,20 OTN, junto à 
Ca1xa Econom1ca Federal, esta na qualidade de gestora 
do ~undo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destmada ao reaparelhamento da Polícia Militar me
diante a aquisição de veíCú.los e equipamentos de c~mu
nicação". 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

Presidência dos Sr. Passos Pôrto 

REQUERIMENTO 
N• 327, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 279, de 
1986, relativa a pleito do Governo do_Estado do Amazo
nas. 

SQla_ das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, _ _!la forma do_ art. 375, do Regimento Inter-
no. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se 4 

ORDEM DO DIA 

·Item 1: 

Discussão, em primeiro furna, do Projeto de Lei 
do Senado n9 98, de 1985, de autoria do Senador 
Mãrio Maia, que denomin:l ••Aeroporto Internacio
nal Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Interna
cional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, tendo 

PARECERES, sob n9 76 e 77, de 1986, das Co
missões: 

-De Constitui~ão e Justiça, pela Constituciona
lidade e Juridicidade; e 

-De Educação e Cultura, Favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo qoem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- N9 98, de 1985 

Denomina "Aeroporto Internacional Senador 
Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de Cru
zeiro do Sul, no Estado do Acre. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 Fica denominadQ:•Aeroporto Internacional 

Senador Adalberto Sena", o Aeroporto Internacional de 
Cruzeiro do Sul no Município de Cruzeiro do Sul, Esta
do do Acre. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. ~9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE_(Passos Pórto)- Passa-se ago
ra à apieciação do Requerimento n<1 326/86 de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n<? 220/86, relativa 
a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de _Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Moacyr Duarte o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 226/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Estado da Paraíba que objetiva contratar junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. 

Características da Operação: 
1. Proponente 
1.1 Denominação : Estado da Paraíba/Secretaria 

do Planejamento e Coordenação Geral. 
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1.2 Localizacão (Sede) : Centro Administrativo -
lV Bloco - 6Y andar João Pessoa - PB. 

2. Financiamento 
2.1 Valor egüivalente, em cruzados, a atê 

89.072,20 OTN. 
2.2 Objetivõ : Reaparelhamento da Polícia Militar 

mediante a aquisiçãO de veículos e equipamentos de co
municação. 

2.3 Prazo: Carência - até l(um) ano. 
Amortização: 04( quatro) anos. 

2.4 Encargos.: juros de 1% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
lndice de variação das OTN. 

2.5- .Condições de liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimestrais e su~ 
cessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuals: 1986 --CzS 405.153,68; 1987 --Cz$ 
2.017.473,82; 1988 - C:z$ 2.421.420,58; 1989 - C:z$ 
2.299.815,51; 1990 - C:z$ 2.178.210,44; 1991 - CzS 
525.551,81. 

2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPE. 
2.8 Dispositivos legais: Lei Estadual n9 4.552, de 5 de 

dezembro de 1983. 

A Caixa Econômica Federal, louvando-se_em estudos 
realizados por seus órgãos assessores, decidiu conceder o 
financiamento pleiteado, condicionando sua contratação 
à autorização do Senado Federal. 

DeixamOS dCo examinar os aspectos econômico
fi.nanceiros da matéria em virtude da inexistência de da
dos no processado. 

Não obstante, em caráter de excepcionalidade, opina
mos pelo acolhimento do pedido, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃ0 N' 131, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 89.072,20 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 b o Governo do Estado da Paraíba, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll-I0-76, alterado 
peta Resolução n9·!40, de 5-12-85, ambas do Senado Fe
deral, autorizado a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 89.072,20 OTN,jun
to à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado ao reaparelhamento da Polícia Militar, 
mediante a aquisição de veículos e equipamentos de co
municação_~ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor- na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Solicito do 
nobre Senador Octávio Cardoso o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Parapro
ferii pareCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senidores: 

O presente projeto de resolução, da ComiSsão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 226/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza o Estado da Paraíba a contratar 
empréstimo no valor correspondente a 89.072,20 OTN, 
destinado a financiar o reaparelhamento da Polícia Mili
tar daquele Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos terrrios do 
preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 197i:Ç Pela 
den~> 140, de 15-E2-85, ambas do Senado Federal, impli
cando, por conseguinte, a não observânCia-dos limíteSfi
xados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serenúepas
sados serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social. 

Assim, verifica--se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aPlicáveis ª es-:: 
_pé_cie, merecendo, por isso, o nosso encaffiinhamento fa- -
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vOrãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidaR 
de, juridicidade e tecnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em turno único. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. }9-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 813, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 131, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~' 131, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 89.072,20 OTN-
Obrigações do Tesouro NacionaL _ _ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octál·io Cardoso, Rela
tor - João Lobo. 

ANEXO AO PARECER No 813. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 131, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃ0 No , DE T986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 89.072,20 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTNs. 

O Senado Federal resolve: 

A rt. 1 g É o Governo do Estado da Paráiba, nos ter
mos do art. 29 da Resolução _n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterado pela Resolução-o~' 140, de 5 de dezembro 
de 1985, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente,_ em cruzados, 
a 89.072,20 Obrigações do Tesouro Nãcional-OTNs, 
junto à Caixa Econômica Fed~ral, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenvOlVimento Social 
- FAS, destinada ao reaparelhamento da Polícia Mili
tar, do Estado, mediante a aquisição de veículos e equi
pamentos de comunicação. 

Art. 2~~" Esta resolução entra em vigor-na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a Redação Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. · 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento nl' 327 f86, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 279, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Amazo~ 
nas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comíssões de Economia 
e .de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Moacyr Duarte o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~' 279/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Amazonas, que objetiva 
contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen· 
to Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 

Características da Operação: 

I. Proponente 
l. I Denominação: Estado do Amazonas/Secretaria 

de Segurança 
1.2 Loc-alização (sede): Palácio Rio Negro -Av. 7 

de setembro Manausj AM 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 104-.934,17 

OTN. 
2.2 Objetivo: Construção de cadeias públicas e aqui

sição de equipamentos. 
2.3 Prazo: carência: até I (um) ano. Amortização: 10 

(dez) anos. 
2.4 Encargos. Juros de 1% ao ano, cobrados trimes

tralmente. sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 

2.5- Condições de liberação: o financiamentO será li
berado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e suR 
cessivas, calculadas pefo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civil, prevendo-se os seguintes 
dispêndios anuais; 1986- Cz$ 45.004,36; 1987- Cz$ 
467.776,75; 1988 - Cd 1.527.854,10; 1989 - CzS 
1.470.549,90; 1990 - CzS 1.413.245,72; 1991 - Cz$ 
1.355.941,51; 1992 - CzS 1.298.637,32; 1993 - CzS 
1.241.333,12; 1994 - C:z$ 1.184.028,92; 1995 - Cd 
1.126.724,73; 1996 - C:z$ 1.069.420,51; 1997 - Cz$ 
1.012.116,34. 

Garantias: vinculação das parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias-ICM 

Dispositivos Legais: Lei n~' 1.576, de 22-12-82 
Considerando o aspecto social, econômico-financeiro 

e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a 
Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 132, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 104.934,17 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1» É o Governo do Estado do Ãmazonas, nos 
termos do artigo 2~' da Resolução n9 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede~ 
ral, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 104.934,17 OTN,junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à construção de cadeias públicas e aquisição 
de equipamentos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Solicito do 
nobre Senador Octávio Cardoso o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO(PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 279/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado do 
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Amazonas a contratar empréstimo no valor correspon
dente, em cruzados, a 104.934,17 OTN, destinado a fi
nanciar a construção de cadeias públicas e aquisição de 
equipamentos. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicand'o, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 21' da Resolução 
número 62, de 1975, também do Sen::~do Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal 
- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange 3os aspectos da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
erri turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !"'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 814, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 132, de 
1986 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 132, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Amazonas (AM), a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 104.934,17 
OTN - Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1980. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - João Lobo. 

ANEXO AO PARECER N• 814, DE 1986 

Rcdação final do Projeto de Resolução n9 132, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza o Gol'erno do Estado do Amazonas a con
tratar opera4;ão de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 104.934,17 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 É o Governo do Estado do Amazonas, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de Ii de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 104.934,17 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à construção de cadeias públicas, no 
Estado, e aquisição de equipamentos. 

Art. 29 Esta resolução ent'ra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Discussão da 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 
são. 

Em votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que ã aprovam queiram permanecer 
sentadOs. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, pela ordem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores: 

Pedi a palavra pela ordem, pois, verificando aqui a re
lação das subemendas constantes do ProjetO n9 149, 
deparei·me com a subemenda que suprime o parãgrafo 
único do art. 175, que se diz de minha autoria. Absoluta
mente, não sou o autor desta subemenda, Sr. Presidente, 
nem poderia sê-lo. Quando J9-Secretário desta Casa, fui 
eu quem fixou o teta de remuneração da gratificação es
pecial de desempenho, achando que nenhum funcionário 
poderia perceber quantia superior a que receberia um 
parlamentar por uma sessão extraordinária. Não seria, 
portanto, eu, anos depois, que viria, através de uma su
bemenda, fazê-lo. 

De maneira que requeiro a V. Ex• mandar retirar do 
processo a Subemenda n"' 10, a que não dei ingresso, por
que não poderia fazê-lo, e mandar apurar em que con
dições ela chegou a este processo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sendo V. Ex• 
o autor da emenda, vamos mandar proceder_ a verifi
cação, e ela será retirada na forma regimental. 
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O Sr. Enéas Faria - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDE:"'ITE (Passos Pôrto)- Antes de en
cerrar a sessão, concedo a palavra ao nobre Senador 
Enéas Faria, Relator do projeto. 

O Sr. Enéas Faria- Ni!,o tive, Sr. Presidente, o privi
légio de ser o relator dessa matéria, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, ao [9. 

Secretário da Cas<l, 

O SR. EN~AS FARIA (PMDB- PR. Pela ordem, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, que alerta
do da existência dessa emenda comuniquei ao eminente 
Senador Alexandre Costa de que é preciso um estudo um 
pouco mais aprofuridado a respeito dessa questão, se 
realmente a matéria seria ou não de conveniência. S. Ex• 
levanta agora uma questão mais grave e, por isto, Sr. 
Presi~e.nte, de minha parte n.ão quero me contentar com 
uni sfmples despacho da Mesa, no sentido de mandar re
tirar a emenda. Entenderia, Sr. Presidente, data venia do 
seu entendimento maior, que V. Ex• deve, no exercício 
da Presidência neste momento, adotar drásticas medidas 
- as cabíveis - com relação a este assunto, para que a 
Casa depois venha a ter notícia do que efetivamente 
ocorreu. 

Era a solicitação, a ponderação que queria fazer a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai ser verifi
cado se houve fraude e quem subscreveu a emenda, de
pois, a Presidência dará notícia ao Plenário das provi
dências tomadas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convóca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas, neste pleilário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 230, de 1985, de autoria do Senador Virgflio 
Távora, que dispõe sobre o cálculo do Imposto de Renda 
na Fonte dos Servidores Públicos Civis, Federais, Esta
duais e M unicipaís, tendo 

PARECERES, sob n9s 814, 815 e 816, de 1985, das 
Comissões: 

- D~ Con,stit_uiçào e Justiça, pela constitucionalidade 
e Juridicidade; 

-De Serviço Público Civil, favorável; e 
-De Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

{Levanta-se a sessão às I 7 horas e 54 minutos.) 

Ata da 182{1 Sessão, em 14 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles
A!oysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Américo de Souza - Helvídio Nu
nes- João Lobo- "José Uns.- Carlos Alberto -
Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano 
-Cid Sampaio- Niva!do Ma-chado- Guilherme Pal-
meira - Cartos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon- José Jgnácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad- Alfredo Campos- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão Mi.iller 
- Josê Fragelli- Saldanha Derii - Álvaro Dias -
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car· 
los Chiarem - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (PasSos Porto) - A lista de 
,presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadoresc 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

'"'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 268, de 
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1986, relativa a pleito do Governo do Estado de Pernam
buco. 

Sala das Sessões, _14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

REQUERIMENTO 

N• 329, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento fnterno, para a Mensagem n~' 276, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Parã. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso- Ja
mil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estes requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia; na forma 
do art. 375 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n'i> 230,_de 1985, de autoria do Senador 
Virgílio Tãvora, que dispõe sobre o cálculo do im
posto de renda na fonte dos servidores públicos ci
vis, federais, estaduais e municipais, tendo 

PARECERES, sob n•s 814, 815 e816, de 1985, 
das Com1ssões: 

-De Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 

-De Serviço Público Civil, favorável; e 
-De Finanças, favorâvel. 

Discussão do projeto em primeiro -tilrno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Seri"adóres ~qUe aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprova.do o projeto, voltará oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turno regimental. 

:!:. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~> 230, de 1985 

Dispõe sobre o cálculo do Imposto de Renda na 
fonte- dos servidores públicos civis, federais, estaduais 
e municipais. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. l'i>' Para efeito de cálculo do imposto de renda 

na fonte dos servidores públicos civis federais, estaduais 
e municipais, incidente sobre rendimentos do trabalho 
assalariado, considerar-se-à como renda líquida mensal 
o valor correspondente ao vencimento ou salârio básico 
do respectivo cargo, emprego ou função. 

Parágrafo único. No mês em que o s_ervidor não fizer 
jus ao vencimento ou salârio básico íntegra!, o imposto 
incidirá sobre a parcela efetivamente paga oU creditada. 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se ago
ra, à apreciação d_o Requerimento nl' 328, de urgência, 
lido no Expediente para a Mensagem o<? 268, de 1986, re
lativo ao pleito do Governo do Estado de Pernambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estando a 
matéria dependendo de parecer da Comissão de Econo
mia e se verificando a ausência temporâria-Oa maiória de 
seus integrantes, esta Presidência nos termos do§ 1~>, art. 
90, do Regimento Interno, designa o nobre Senador Be
nedito Ferreira substituto eventual da referida Comis
são. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - .GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a 
Mensagem n~' 392/86, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado Federal pleito do Go
verno do Estado de Pernambuco que objetiva contratar 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS a seguinte operação de crédito: 

Características da operação 

Valor: equivalente, em cruzados, a até 
121.090,29 OTN. 

Objetivo: aquisição e reforma do imóvel desti
nado à sede do Instituto de Identificação Tavares 
Buril e aquisição de equipamentos, 

Prazo: carência: até 3 (três) anos. amortização: 
10 (dez) anos. 

Encargos: juros de l% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 
I 00% do índice de variação das OTN. 

Condições de Liberação: o financiamento serâ 
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a 
ser apresentado. 

Condições de Amortiza4;ào: o saldo devedor se
rã amortizado em 40 (quarenta) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Czl 523.327,17 
1987 - Czl 661.269,97 
1988- CzS 661.269,97 
1989 - Czl 1.493.833,76 
1990- Czl 1.713.493,90 
1991- CzS 1.647.366,90 
1992- Czl 1.581.239,90 
1993- Czl 1.515.112,90 
1994- Czl 1.448.985,90 
1995 - Czl 1.382.858,90 
1996-Cz$ 1.316.731,91 
1997- Cd 1.250.604,91 
1998- Czl 1.184.477,91 
1999- CzS 285.787,54 
Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
Dispositivos Legais: Lei Estadual nY 8.464, de 21-

11-80. 

Considerando o aspecto social, econômico-financeiro 
e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a 
Caixa Econômlca Federal, enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 133, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor corresponden
te,. em cruzados, a 121.090,29 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 h o Governo do. Estado de PernS.mbuco, nos 

termos do artigo 2~> da Resolução n9 93, de 11-10-76, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 121.090,29 
OTN, junto à Caixa Económica.: Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS destinado a aquisição -e reforma do imóvel 
destinado à Sede do Instituto de Identificação Tavares 
Buril e aquisição de equipamentos. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho para proferir o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi· 
tir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 268/86,

0 

do Senhor Presidente 
da República, autoríia o Governo do Estado de Pernam
buco a contratar empréstimo no valor correspondente, 
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em cruzados, a 121.090,29 OTN, destinado a financiar a 
aquisição c reforma do imóvel destinado à sede do Insti~ 
tu to de Identificação Tavares Buril à aquisição de equi
pamentos. 

O pedido de autorização foi forinlllado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução nl' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n« 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elabo_rada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável,- no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridtctdade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Sobre a mesa, 
párecer-da Comissão de Redação que serâ lido pelo Sr. 
J9~Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 815, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 133, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta redação final do PrOjeto de Re
solução n" 133, de 1986, que autoriza o Governo doEs
tado de Pernambuco a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 121.090,29 OTN 
-Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N• 815, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n>' 133, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art._ 42, inciso VI, da Constituíçào, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco, a 
contratar operação de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 121.090,29 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 

termos do artigo 2~> da Resolução n9 93, de li de outubro 
de 1976, _do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração e crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
121.090,29, Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado à aquisição e reforma do imóvel desti
nado à Sede do Instituto de Identificação Tavares Buril e 
aquisição de equipamentos, no Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento nl' 329, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem nO? 276, de 1986, relativo a 
pleito do Governo do Estado do Pará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se_ à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Econooiia C 
de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS~- db. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: -

Com a Mensagem n" 276/86 o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Pará que objetiva con~ 
tratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, a Seguinte operação de crédito: 

1. Proponente 

l.l Denominação: Estado do Pará/Secretaria de Es
tado de Cultura, Desportos e Turismo. 

1.2 Localização (sede): Palácio Laura Sodrê 
Praça O. Pedro II 

Belém/PA. 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 363.865,70 
OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação do Centro Turfstico Cul
tural, em Belêm/PA. 

2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos. Amortização: 
12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: jti"ios de 1% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTNs. 

2.5 Condições de Liberação: o financiãmento será li
berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuais; 

1986- Cz$ 756.550,00 
1987 - Cz$ 2.272.404,00 
1988 - Cz$ 2.272.404,00 
1989- Cz$ 3.078.973,00 
1990- CzS 5.380.324,00 
t991- CzS 5.190.958,00 
1992- Cz$ 5.001.591,00 
1993- Cz$ 4.812.224,00 
1994 - Cz$ 4.622.857,00 
1995- Cz$ 4.4)3.490,00 
1996-Cz$ 4.244.123,00 
1997- Cz$ 4.054.756,00 
1998- Cz$ 3.865.389,00 
1999- Cd 3.676.022,00 
2000- Cz$ 3.486.656,00 
2001- Cz$ 2.490.717,00 
2. 7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de 

Participação dos Estados-FPE. 
2.8 Dispositivos Legais: Decreto Legislativo n"' 31, 

de 14 de outubro de 1980, 
Considerando o aspecto social, econômico-firianceiro 

e legal, a operação apresentou viabílidade, segundo a 
Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da MensaR 
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 134, de 1986 - -

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
opera~âo de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 363.865,70 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' Ê o Governo do Estado do Pará, nos termos 

do artigo 2Y da Resolução n"' 93, de onze de outubro de 
mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, auto· 
rizado a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 363.865,70 OTN junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à implantação do Centro Turístico Cultural, 
em Belém, Pará. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Solicito ao 
nobre Senador Martins Filho, o parecer da Comissão de 
Coristifuição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB - RN. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem nY 407/86, do Senhor Presidente da Re
pública, autoriw. o Governo do Estado do Pará, a conR 
tratar empréstimo no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 363.8.65, 70 OTN destinado a financiar a implan
tação do Centro Turfstico Cultural, em Belém, Pará. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~> da Resolução n~> 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob· 
servância dos limites fixados no artigo 2" da Resolução 
n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
Cio Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ~ F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foí elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à esR 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
voráVel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 

_O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1~>-Secretário. 

f: tido o seguinte 

PARECER 
N• 816, de 1986 

(Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolu~ão n9 134, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 134, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Pará, a contratar operação de creàíto no valor 
COrl-eSp-õriOeD.te;- em cruzados, a 363.865,70 OTN- Obd· 
gações do Tesouro Nacional. 

Sala de Reuniõ~ da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - José Ignâcio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
N~> 816, de 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 134, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 363.865,70 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E o Governo do Estado do Pará, nos termos 

do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 363.865,70 Obrígações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, 
F AS, destinada à implantação do Centro Turístico Cul
tural, em Belém, Estado do Pará. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publiêaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Discussão da 
redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a díscusR 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra a nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SR• EUNICE MICH1LES (PFL - AM.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Legislar para a Amazônia, em particular para o Ama· 
zonas, é uma atividade que depende fundamentalmente 
de conhecimentos profundos a respeito das peculiarida~ 
des geofísicas, geoeconômicas e geoantropológicas da
quela região. Não sendo assim, tudo o que se tentar fazer 
em termos de Amazônia, de maneira genérica, e de Ama
zonas, de maneira particular, resultará sempre em im
praticabilidade, inviabilidade, quando, o que ê pior, não 
se tratar de pura ação demagógica. 

Estado onde os rios representam os caminhos natu
rais, onde as distâncias são quase incomensuráveis, ~ 
mister conhecer bem de perto as particularidades regio
nais para saber-se que tudo lá tem a sua tipicidade, a sua 
característica, em nada semelhante às outras regiões do 
País~ 

O problema do transporte fluvial ê uma dessas tipici
dades. No Amazonas os barcos - ali chamados de mo
tores - são os responsáveis pela quase totalidade do 
transporte dos passageiros e de carga. São embarcações 
dos mais variados tipos, das mais diversas tonelagens 
que servem cidades, vilas, vi1arejos, com a mesma regula
ridade com que os_ ônibus urbanos atendem às popu
lações das grandes cidades. Uma diferença apenas: os 
barcos enfrentam uma série de dificuldades próprias da 
ambiência natural. Não contam com subvenções, com 
.ubsfdios, com nenhuma ajuda de nenhuma natureza. Os 

seus proprietários, notadamente daqueles de pequeno 
porte, são verdadeiros acrobatas da profissão, obrigados 
a fazer de tudo para manter a regularidade do próprio 
trabalho. _,Sào práticos, pilotos, motoristas, moços de 
convés, muitas vezes contando apeq.as com a ajuda de fa
miliares ou de agregados à família. 

Ocorre, contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
a Capitania dos Portos, em razão de uma Legislação ge
nérica para todo o território nacional, exige que as em
ban:;ações armem com um mínimo de três tripulantes, 
implicando numa série de obrigações sociais, tais como 
IN PS, FG TS, férias remuneradas, etc. 

Ora, Srs. Senadores, o pequeno proprietário de barcos 
no Amazonas vive sob o peso das maiores dificuldades, 
dos mais ingentes sacriffcios. Só pode sobreviver porque, 
c-omo afirmei, lança mão da ajuda de familiares e de 
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agregados para a realização do seu trabalho. Não fora 
assim e o meu Estadojâ não Contãría maiS-corri esse tipo 
de transporte tão essencial e tão indispensável. 

Daí, o meu apelo ao Ministro dos Transportes, no sen
tido de que estude a possibilidade de propor a mudança 
daquela legislação, de modo a que os barcos não fiquem 
obrigados ao cumprimento de normas tão rígidas e que 
possam contar com a ajuda de pessoas de sua livre esco
lha, desde que legalmente credenciadas para aquelas ta
refas específicas. 

Estou certa de que Sua Ex.celência, tendo em conta as 
razões aqui expostas, acolherã_ o nosso pedido dando-lhe 
a destinação devida, para que o transporte fluvial no 
Amazonas não venha a entrar em colapso em muito pou
co tempo, o que fatalmente ocorrerá, a persistir a exigên
cia a que aludimos anteriormente e que, em absoluto, 
não condi2.: com as nossas realidades. Afinal, é oreciso 
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destacar que os pequenos armadores do Amazonas, não 
passam de sacrificados operários dos rios, obreiros anó
nimos daquelas estradas líquidas, cuja atividade merece 
estímulo e ajuda, visto que são os grandes responsãveis 
pelo abastecimento de Manaus, no respeitante a produ
tos hortifrutigranjeiros, cuja margem de lucro jã é bem 
es.cassa. 

Concluo, na certeza de que o ilustre Ministro José Rei
nald Tavares dispensará ao assunto a atenção que ele es
tá a merecer. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realiza:r~se- hoje, às 18 
horas e 30 miiltitos, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 226, de 1985, de autoria do Senador Nivaldo 
Machado, que altera a redação da alínea b do artjgo J 82 
da Lei n9 l.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União), tendo. 

PARECERES, sob n9s 369 e 370, de 1986, das Comi.s
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Finanças, Favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 23 minutos.) 

Ata da 183~J. Sessão, em 14 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Américo de -s_oi.fZa_- Helvídio Nu
nes - João Lobo - José Uns - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio - Maurício Leite - José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo MachaQo- Guilherme Pal-
meira - Carlos Ly_ra - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Vi1:1na - João 
Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad --Alfredo Campos -Severo Gomes J 
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão Müller 
- José Fragelli - Saldanha Derzi - Álvaro Dias -
Enéas Faria....:... Arno Damiani -Jaison Barreto- Car
los Chiarem - Octãvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -AJista de pre
sença acusa o compare<:imento de 46 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a_sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

J9-Secret.ário. 

(São lidos _os seguintes.) 

REQUERIMENTO 
No 330, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
h, do Regimento fnterno, para a Mensagem n9 233, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Apare
cida de Goiânia (GO). 

Sala da& Ses&ões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N' 331, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento fnterno, para a Mensagem n\> 243, de 
1986, que propõe "seja autorizado o G_overno do Estado 
da Paraíba, com base no que estabelece o arl 29 da Reso
lução nv 93, de 11-10-76, do Senado Federal a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 1.232.537.600,00, 
junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na quali~ 
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi-

Presidência do Sr. Enéas Faria 

tação, destinada a atender às responsabilidades do Esta
do com a execuç.ão do Plano Nacio~!il de Habitação Po
pular- PLANHAP, no Período de 1986 a 1990", 

Sala das Sessões, 14 de agOsto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso~ 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estes requeri~ 
mentos serão votado.!! após a Ordem do Dia, na forma 
do art, 375, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em sessão an
terior foi lido o Oficio S/16, de 1986, do Governo doEs
tado do Espírito Santo, solicitando autorização do Sen_ª
do para que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo, para os fins que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral_ da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a presidência recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria às Comissões de Finanças e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passe--se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Díscussão, em primeirq_ turrio, dO proJeto de lei 
do Senado n9 226, de 1985, de autoria do Senador. 
Nivaldo Machado, que altera a redação da alínea 
"b" do art. 182da lei n~' l.711, de28 de outubro de 
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União), tendo 

PARECER, &ob nos 369 e 370, de 1986, das Co
missões: 

- De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

- De Finanças, favorável. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 

para o segundo turno regimental. 

(E o seguinte o projeto aprovado.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 226, de 1985 

Altera a reda4;ão da alínea "b' 9 do art. 182 da Lei 
n" 1. 711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' A alínea b do artigo 18-2_-da Lei n9l.7ll, de 
28 ât:: oUtubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públi
cos CiviS da União), passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 182. 

-b). ·o~~~d~· ~- f~~~i~·~âri~ ·i~~-ti;~ -r~i ·a·c~-~~Íid~ 
de tuberculose ativa, alienação mental, neopasia 
maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, 

_ duença de Parkinsom, paralisia irreversrvel e inca
pacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropa
tia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante) ou outra m_olêstia que a lei in
Oicar, positivada em inspeção médica, passará a ter 
como provento a remuneração que percebia na ati
vidade, e, para efeito de legislação fiscal, será equi
parado aos aposentados por invatidez qualificada." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as diposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéias Faria)- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n~ 330, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n9 233, de 
1986, relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Apa
recida de Goiãnia, Goiás. 
~Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissão. de Economia, 
de Constituição e de Justiça e de MunicípioS. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia, e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
U;-rmps do§ 19 do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Maurício Leite, substituto eventual da 
referida Comissão, para proceder à leitura do parecer. 
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O SR. MAURICIO LEITE (PFL - PB. Para emitir 
perecer.)- Sr. Presidente, Srs.. Senadores; com a Men
sagem nl' 233, de 1986, o Senhor Presidente da República 
submete à delibernç5o do Senado Federal pleito da Pre
feitura Municipal de Aparecida de Goiiinia (GO) que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Naclo
nal da Habitação - BNH, a seguinte operação de crédi
to: 

Características da operação: 
A - Valor: Cz$ 8.512.000,00; 
B- Prazos: 
1 -de carência: 14 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
I -juros: BNH = 5% a.a.; 
2- taxa de administra~ào: 2% s/ empréstimo; 
D -Garantia: Quotas partes do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras 

de infra-estrutura urbana e de equipamentos comu
nitários referentes ao Plano Integrado de Apoio aos 
Municípios (PR6-MUNIClPIOS). 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Município, constatou que não obst::Jnte a natureza extra
limite da contratação pretendida, o endividamento con
solidado interno, após a realização do empréstimo, per
maneceria contido nos limites fixados pelo artigo 29 da 
Resoluç1'ío n"' 62/75. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viâvel técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, conclutmos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE I986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia (GO) a contratar operação-de crédito nova
lor de CzS 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e 
doze mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }\' t a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia (GO), nos termos do artigo 29 da Resolução n9 
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 8.512.000,00 (oito milhões, qui
nhentos e doze mil cruzados), junto à Ca:íxa Económica 
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do B-ãtlCo 
NaciOnardã HallitãÇ:ão·-:.:_:--BNH,- de1.-tinaao--a-execuçâo 
de obras de infra-estrutura urbana e de equipamentos 
comunitários referentes ao Plano Tntegrado de Apoio 
aos Municípios (PRO-MUNICIPIOS), obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na âatã de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apre.~entaçào do 
Projeto de Resolução n"' 135, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Aparecida de Goiãnla, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 8 mi
lhões 512 mil cruzados, para os fins que especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. Solicito ao nobre Sena
dor Martins Filho o parecer da Comissão de Consti
tuição e de Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n"' 233, do Senhor Presidente da República, 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiâ
nia (GO), a contratar empréstimo no valor de Cz.$ 
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruza
dos), destinado a financlar a execução de obras de irifra-
estrutura urbana c de equipamentos comunitários refe-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

rentes ao Plano Integmdo de Apoio aos Municípios 
IPRÓ-MUNICIPIOS). 

O pedidç de autorização foi formulado nos termos do 
preceituadp no art. 2"' da Resolução n.;o 93, de 1976, do 
Senado FederuJ, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n~' 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
- soante as prescrições legais e regit'nentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavm :.10 nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir 
o Patcccr da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: sob 
exame o Projeto de Resolução n"' de 1986, de auto
ria da Comissão de Economia do Senado Federal, que 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Aparecida 
de Gohiniã (GO) a contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 8.5 I 2.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze 
mil cruzados), destinada à execução de obras de infra
estrutura urbana e de. equipamentos comunitários refe
rente ao Plano Integrado de Apoio os Municípios (Pró
municípios). 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos qiie competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
o Parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1Q-Secretário. 

(E lido o seguinte) 

PARECER 
N• 817 de 1986 

(Da Comissão de _Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 135, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cãrsoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 135, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Aparecida de Goiânia (GO), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cd 8.512.000,00 (oito mi
lhões, quinhentos e doze mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 
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ANEXO AO PAR!OCER N• 817. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução 11'1' 13S, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoU~·nos termOs 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• .DE I986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor de CZS: 8.512.000,00 (oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I<:> ~ a Prefeitura Municipal de Aparecida de 

Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Re
solução n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cz.$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos e 
doze mil cruzados), junto à Caixa Económica Federal, 
esta na quaUdade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras de infra-estrutura urbana e de equipamentos co
munitários referentes ao Plano Integrado de Apoio aos 
Municípios (PRÓ-MUNIC1PIOS), obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Discussão da 
Redação Final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
a matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n"' 331 de urgência, 
lido no Expediente, para mensagem 243, de 1986, relati
vo ao pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Em votação. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a votação. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada 

às Comissões de Economia e de Constituíção e Justiça. 
Estando a Matéria dependendo de parecer da Comis

são de Economia, e verificando-se a ausência temporária 
da- riuiiOI-íã-QOii seUs -íntegr-ãiliCS~--esfa PresíáêllCía~--OOS 
termos_do§ 19, do art. 90, do Regimento Interno, designa 
o nobre_Senador Maurício Leite, substituto eventual da 
referida Comissão para proferir o parecer. 

O SR. MAURICIO LEITE (PFL - PB. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Men
sagem n"' 213/86, o Sr. Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado da Paraíba, que objetiva contratar, junto ao Ban
co do Estado da Paraíba S f A a seguinte operação de cré
dito: 

Características da operação: 
A- V olor: CzS 1.232.537.600,00; 
B-Prazos: 
I - de carência: 12 meses; 
2- de amortização~ 300 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros: 3,5% a.a.; 
2- taxa de administração: 2% sobre cada de

sembolso; 
3 - dei credere: l% a.a. sobre o saldo devedor; 
D- Garantia: Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - ICM; 
E- Destinação dos recursos: atender às respon

sabilidades_ do Estado com a execução do Plano Na
cional de Habilitação Popular - PLANHAP, no 
período de 1986 a 1990. 



2808 Sexta'feira 15 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
Estado constatou que a margem de poupança reallíquiR 
da, da ordem de Cz$ 1.467.331,6 mil, mbstra-se bastante 
superior aos dispêndios que a sua dívida consolidada in
terna a;presentarã após a efetivação do empréstimo pre
tendido e concluiu que a assunç1lQ do compromisso não 
deverá trazer àquela entidade maiores pressões na exe
cução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a·opor 
quanto ã realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi~ 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 136, DE !986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con~ 
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.232.537.600,00 (hum bilhão, duzentos e trinta e 
dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos 
cruzados), junto ao Banco do Estado da Paraíba S/ A. 

O Senado Federal resQlye: 
Art. 1'1 b o Governo do Estado da Paraíba, nos ter~ 

mos do art. 2'1 da Resolução n11 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.232.537.600,00 (hum 
bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos e 
trinta e sete mil, seiscentos cruzados), junto ao Banco do 
Estado da Paraíba S/ A, este na qualidade de agente fi
nanceiro do Ban-co Nacional da Habitação- BNH, des
tinado a atender às responsabilidades do Estado com a 
execução do Plano Nacional de Habitação Popular
PLANHAP, no período de 1986 a 1990. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer é fa
vorável, e a Comissão conclui pela apresentação do Pro
jeto de Resolução nO? 136/86, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor de um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, qui
nhentos e trinta e sete mil e seiscento~ cruzados para os 
fins que especifica. 

Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador M_ªrtins Filho, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB - RN. Para pro· 
ferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Cotriissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n' 243/86, do Senhor Presidente 
da República, autoriza -o Gõverno do Estado da Paraíba 
a contratar empréstimo no valor de CzS 1.232.537.600,00 
(u~ bilhão, duz:ntos: trinta e dois milhões, quinhentos 
e trmta e sete mil e setscentos cruzados) destinado a "a
tender às responsabilidades do Estado com a execução 
do Plano Nacional de Habitação Popular - PLA
NHAP, no período de 1986 a 1990". 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 21' da Resolução n? 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 211 da Resolução 
nl' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitaç-J.o - BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer é fa
vorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redução que será lido pelo Sr. 
1 '<'-Secretário. 

(E lido o seguinte.) 

PARECER 
No 818, de 1986 

(Da Coinissào de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 136, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cilrdoso 
A Comissão apresenta a -redação final do Projeto de 

Resolução nQ 136, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor de CzS l.232.537.600,00 (hum bilhão, duzentos e 
trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seis
centos cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Eunice Michiles. 

ANEXO AO PARECER N• 8!8, DE 1986 

Reda(;ào final do Projeto de Resolução n~' 136, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos' 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crêdito no valor de CzS 
1.232.537.600,00 (hum milhão, duzentos e trinta e 
dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscen
tos cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'1 __ t:._ o Governo do Estado da Paraíba, nos ter

mos do art. 2~ da Resolução n\' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.232.537.600,00 (hum 
milhão, duzentos e trinta e dois milhões, quinhentos e 
trinta e sete mil e seiscentos cruzados), junto ao Banco 
do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada a atender às responsabilidades do Estado com 
a execução do Plano Nacional de Habitação Popular
PLANHAP, no período de 1986 a 1990, no Estado. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane

cer sentados. (Paus:::~.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Amír Gaudêncio. 

O SR. AMIR GAUDENCIO (PFL- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --sr. Presidente e Srs. Senadores: 
reconheço que nos últimos anos já se produziu um exten
so volume documental com o objetivo de ressaltar a im
portância da pequena empresa no processo de desenvol
vimento político-sócío-econômico do País. 

Esta nobre Casa, inclusive, já foi brindada com s~gnifi
cativos pronunciamentos sobre o tema, a destacar sobre
modo o que aqui foi lapidarmente servido, em 1984, pelo 
Senador _Marco Maciel, hoje eminente_ Mirtistro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência d-a Repúbfica. 
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Daí, que seria no mínimo desinteressante delongar-me 
perante os Senhores sobre o mérito dessas empresas, vez 
que não se concebe mais questionamento de fundo sobre 
sua importância, é, salvo vozes isoladas, entendimento 
generalizado que essas empresas constituem indubitavel
mente um dos suportes fundamentais da livre iniciativa 
ou mais prec:isamente da economia de mercado, sem es
conder que até nos chamados países de economia centra
lizada, ditos socialistas, se assiste hoje cada vez mais in
tensamente ao concurso dessas unidades de pequeno 
porte, a complementar positivamente suas ecOnomias. 

Parece ser um fato irretorquível que, não obstante a 
economia de escala representar um concreto avanço das 
forças produtivas, o gigantismo empresarial, ao mesmo 
tempo, em contraponto negativo, tem gerado uma esma
gadora centralização técnico-burocrãt(ca, perdendo em 
eficácia e efetivídade, no tocante às respostas adequadas 
às legítimas exigências da sociedade. 

Significa -âiier que hoje em dia não se trata tanto de 
prestigiar a rentabilidade da empresa, como darlo técni
co fundamental, mas de valorizar muito mais o desempe· 
nho efetivo que a empresa pode desenvolver no atendi
mento dos interesses das amplas comunidades popula
cionais, e, dessa forma, as pequenas empresas encerram 
um duplo carãter de positividade, qual seja, o de manter
se como base matricial e histórica do regime capitalista e, 
ao mesmo tempo, constituir-se tam_bém em_ dispositivo 
índescartável para o resgate das reais possibilidades des
se regime, no sentido de um mais amplo e mais profundo 
alcance so_cial. 

Entretanto, devo ob-viamente abster-me da redundân
cia, para poder mais proficuamente discorrer sobre o que 
concretamente existe neste País em defesa dessas empre
sas e tentar alinhar aqui proposições que possam vir a 
fortalecer esta postura, que significaria a expressão coe
rente, na prática, de toda a retórica até hoje desfiada em 
seu apoio. 

De que dispomos hoje no Brasil, em termos ínstítucio~ 
nais, para oferecer o devido suporte às micro, pequenas e 
médias empresas, que representam cerca de_n_oventa e 
três por cento de nosso parque empresarial? Como estã 
estruturado esse suporte e que ações novas poderiam e 
deveriam ser implementadas para o melhoramento de 
sua efetividade? 

Em termos nacionais, conta o País, hã cerca de qua
torze anos com um sistema de apoio a esse estrato em
presarial, cujo núcleo é o CEBRAE, Centro Brasileiro de 
Apoio as Pequenas e Médias Empresas, sua criação, em 
1972, a partir da manifestação do II CONCLAP - 29 
Congresso das Classes Produtoras propiciou a organi
zação de uma rede, hoje composta de 26 agentes distri
buídos em todos os Estados, Territórios e Distrito Fede
ral, denominados CEAG'S - Centros de Apoio à Pe
quena e Média Empresa, ou seja, é o único no País com a 
capacidade necessária e a competência indispensável 
para desenvolver, eficiente e eficazmente, ações determi
nantes do fortalecimento das micro, pequenas e médias 
empresas, e assim, colocando.:-as -no lugar que lhes com
pete, em nossa economia, fazer emergir todo o potencial 
de contribuição que esses segmentos podem oferecer ao 
processo de crescimento e desenvolvimento deste País. 

Este sistema no decorrer desses anos amadureceu no 
diagnóstico das necessidades e na concepção de apoio às 
micro, pequenas e médias empresas, durante esses qua
torze anos de atívidade, o CEBRAE logrou obter um de
senvolvimento metodológico que o levou a passar da 
mera ênfase à consultoria índividualizada e do simples 
treinamento empresarial a programas cuja concepção 
caracteriza-se pela necessidade de resolução de quais
quer problemas empresariais, sejam eles referentes à ca
pacitação gerencial, tecnológica, melhoria nas condições 
concorrenciais, até o impulsionamento à criação de no
vas unidades empresariais. 

Deve-se dizer que o sistema CEBRAE hoje apresenta 
a perspectiva de exercfcio de três grandes funções dentro 
da política económica e social do Governo, primeira
mente desenvolve uma pennanente investigaçÃo sobre a 
realidade das empresas nacionais de menor porte, contri
buindo com a sua experiência e estrutura nacional para 
uma melhor compreensão e formulação de decisões para 
o setor, juntamente com as entidades de representação 
empresarial privada, como legítimo intérprete do Minis
tério da Indústrla e do Comércio. Em segundo lugar, 
deve o CEBRAE, no nosso entender, constituir-se um 
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instrumento de a.perfeíçoamento do mercado, enfatizan~ 
do o desenvolvimento e o equilíbrio econômlc-o, através 
do incentivo à cria-Ção de empresas, centrais de comerca~ 
lização, de compras, financiamento, fomento à nego
ciação, etc. E, por último, a função importantíssima de 
promoção do desenvolvimento empresarial, no sentido 
de aperfeiçoar a capacidade de direção das empresas, 
através do apoia gerencial, creditício e tecnológico. 

Para que se tenha uma idéia concreta e efetiva do sig
nificativo papel que este sistema vem emprestando ao de
senvolvimento nacional, citaria apenas a sua expressiva 
contribuição a um dos mais graves e cruciais problemas 
vividos por_este Pais nos últimos anos: a questão do de
semprego. E de justiça registrar, Senhor Presidente e Se
nhores Senadores, que entre os anos de 1973 e 1985, in
cluindo aí o conhecido periodo da maior recessão econô
mica já instalada em nosso País, o sistema CEBRAE as
sistiu 281.527 empresas, proporcronando a manutenção 
e geração de cerca de 8.200.000 empregos, dos quais 
2.100.000 representando novos postos de trabalho, numa 
prova inconteste de que o segmento representado pelas 
micro, pequenas e médias empresas é o mais excelente 
instrumento de que dipõe o sistema produtivo do País 
para gerar empregos em todos os recantos do território 
Nacional. 

Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pleno de
senvolvimento desse sistema, cuja atuação e perspectiva 
tratei de delinear há pouco, tem sido de certo modo obs
tado, na medida em que outras prioridades foram eleitas 
em nossas políticas nos últimos anos. 

De um lado, o nível acentuado da participação doEs
tado na economia, que hoje a Nova República cuida em 
bom tempo de adequar ao grau necessário, e, de outro, a 
presença avultadl! de empresas de origem estrangeira, em 
geral as chamadas megaempresas, foram as principais 
variáveis contribuintes para que a livre iniciativa nacio
nal, mormente aqueles empreendimentos de menor por
te, fosse relegada a um segundo plano. Tivemos de amar
gar as agruras do processo econômico recessivo, que -
marcou profundamente a economia do nosso Pais, e 
tudo somado refletiu-se negativamente no sentido do ne
cessário desenvolvimento das micro, pequenas e médias 
empresas brasileiras, em particular pelo enfraquecimen
to institucional do sistema que lhe oferece suporte, cujos 
planos de ação foram sistematicamente reduzidos, em 
virtude de drásticos e continuados-cortes orçamentários. 

Com efeito, a dotação de recursos governamentais 
para o CEBRAE e as operações com seus agentes, os 
CEAG"S, nos Estados, Territórios e Distrito Federal, 
segundo dados compilados e elaborados estatisticamente 
pela ABACE - Associação Brasileira de Agentas do 
CEBRAE, no ano de 1984, somente foi superior às rece
bidas nos anos 1972 (ano da fundação), 1973 e 1975, 
devendo-se ressaltar que o número total de empresas as
sistidas naquele período de três anos estava em torno de 
13.000, enquanto só em 1984 foram atendidas 41.602. 

Como poderia manter, então, o sistema de apoio às 
pequenas e médias empresas do País os seus programas 
normais de ação? Quanto não perderam e deverão per
der essas empresas, em termos de assistência gerencial, 
ao longo daqueles anos e doravante, caso permanecesse 
a visão restritiva às dotações de recursos para o 
CEBRAE? 

O número de empresas assistidas -pelo: siStema 
CEBRAE vem aumentando continuamente, o que se ex~ 
plica sobretudo pelo aperfeiçoamento do atendimento 
coletivo, principalmente o Promicro, programa de apoio 
às microempresas, que representa- aproximadamente se
tenta por cento do total atendido. 

Aliás, faz-se mister frisar que a ênfaSe dírig'idã: pelo sis
tema CEBRAE ao Promicro tem sido a mais correta, 
mesmo uma análise superficial dos resultados deste pro
grama para todo o Brasil, relativa a geração de empre-
gos, já é sufuciente para que se demonstre sua importân
cia, ainda de conformidade com os dados da ABACE, 
somente em 1984, o programa de apoio às microempre
sas logrou manter em torno de 240 mil empregos e gerar 
cerca de 90 mil novos empregos nas 29.775 microempre
sas assistidas pelos agentes, e, neste ponto, não se pode 
deixar de sublinhar o fato de que o custo de cada empre
go mantido foi de apenas o equivalente a 156 cruzados, 
enquanto o custo de um emprego novo equivaleu a tão
somente 520 cruzadOs, jú rio Nordeste o custo de geração 
de empregos foi menor ainda, ficando em torno de 400 
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cruzados; e para esse cálculo o Governo federal conside-
rou a diferença entre o custo real e o subsídio do finan
ciamenlQ do fundo SEPLAN/CEBRAE e o custo do 
atendimento gerencial. 

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
uma inequívoca resposta de efetividade das ações do 
CEBRAE num campo que é considerado prioritário -pelo 
Governo federal. 

Este Pais necessita urgentemente de uma organização 
institucional adequada para apoiar as micro, pequenas e 
médias empresas, como forma de se evitar o paralelismo 
e a superposição de ações, isto, Senhor Presidente, Se
nhores Senadores, exige o estabelecimento de um pro
grama nacional de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas que poderia ser elaborado pelo MIC através do 
COMPEME e do CEBRAE, com a articulação e o en
volvimento de todas as instituições que desenvolvam ati
vidades voltadas para esse segmento empresarial. Este 
programa, no meu entendimento, comtemplaria os sub
programas de crédito, capacitação gerencial, mercado, 
tecnologia e Jegislaç~o. os quais seriam elaborados atra
vés de grupos de trabalho organizados no âmbito do 
CEBRAE/COMPEME, envolvendo todas as entidades 
que interferem em cada uma dessas áreas, bem como e 
principalmente com a participação das entidades de clas
se empresarial. 

O novo posicionalmento do CEBRAE, junto ao Mi
nistério da Indústria e do Comércio, pois que antes esta
va adstrito às ações da Secretaria de Planejamento da 
República, a meu ver indevidamente, veio determinar 
um novo tipo de relacionamento dos CEAG"s com as 
Secretarias de Indústria e Comércio Estaduais, com pers
pectivas positivas para o desenvolvimento dos seus pro
gramas nas diferentes Unidades Federativas. 

Entretanto, por te~ vivido mais de perto com esses 
problemas, quando da minha gestão recente junto à Se
cretaria da Indústria e do Comêrcio do Estado da Paraí
ba, pude sentir o quantO ainda falta caminhar no sentido 
de_ se alcançar um terreno ma'ts objetivo de relaciona
mentO, e, sem dúvida, afirmo que esse melhoramento 
deve implicar ne·cessária e suficientemente um revigora
menta do CEBRAE e a compreeensão dos Governos dos 
EStados na utilização dos seus agentes, os CEAG"s, de 
modo a que eles possam constituir-se em elementos im
p__QI_tantes com vistas a dotar os Estados de um valioso 
coJaborador para seus planos de desenvolvimento e im
plementação de suas políticas de apoio às estruturas pro
dutivas. 

Nesse ponto, devo voltar a reprisar a importância de 
uma política efetiva e eficaz de apoio à microempresa 
brasileira; por ela, tenho procurado envidar os meus me
lho_res esforços, no sentido de que sua importância social 
e politica seja correspondida efetivamente. 

Apresso-me no tratamento especial a esse segmento, 
em razão de que, mais ainda do que acontece com as pe-
quenas e médias empresas, não tem havido, na verdade, 
por parte das autoridades governamentais e outras, a 
ateilçilo correspondente às súas reais necessidades. 

Mesmo o Estatuto da Microempresa, que deverá ser 
mer~~dor de um pronunciamento especifico em breve, 
foi violentamente desfigurado na sua trajetória pelos di
versos ministérios e, depois de aprovado, vem produzin
do resultados aquém dos esperados, não tendo consegui
do funcionar como elemento dinamizador daquele seg
mento empresariaL 

A res-erva de mercado na ârea governamental, para 
atendimento especial e diferenciado àquelas empresas, 
s.equer foi cogitado, tam~érri a questão do crédito foi ve
tada e a capacitação gerencial e a assistência tecnológica 
não mereceram o devido destaque. 

Evidentemen.te, não se pode esquecer que se produziu 
uma real redução da parafernálía burocrática, relativas 
ao registro e inscrições de microempresas, bem como 
isenção de impostos e tributos federais, ainda que ero 
níveis irrisórios. Porém, em contrapartida, as leis esta
duais e- inunicípais em mui_tas unidades não foram sequer 
regulamentadas, mesmo na sua forma redutora do tama
nho das microempresas a serem beneficiadas com a 
isenção de ICM e ISS. Houve, sim, Estados em que as dí
ficuJdades foram acrescidas, como ê o caso da criação da 
figura do contribuinte substituto. bem como a exigência 
de inúmeros formulários a serem preenchidos para que 
os beneficias sejam concedidos. E não há como negar. 
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em sã consciência, que esses obstáculos constituem um 
desestimulo. 

Certamente, não podemos eludir o fato de que o esta
tuto tem o mérito de abrir um caminho. Revelou-nos a 
todos o quanto é difícil abrir um espaço para o pequeno 
dentro do modelo económko, voltado predominante
mente para o grande, concebido em função da concen
tração de renda, produzindo assim uma legislação fiscal 
e tributária que não contempla negócios de pequeno por
te, obrigando-os a uma verdadeira batalha diária pela 
sobrevivência. 

O que se espera é que a microempresa possa ser dota
da de mecanismos de apoio que interfiram diretamente 
na questão da produção e comercialização, que junta
mente com os aspectos de capacitaçào gerencial, crédito, 
tecnologia e reserva de mercado, possam conferir eficá
cia e efetividade às intenções de apoio à microemempre
sa brasileira. 

No momento, prepara-se o Pais para a Assembléia 
NaCional Constituinte, onde certamente haverá lugar 
para modificações, quiçá progressistas, no modelo eco
nômico referido. Não há, portanto, melhor momento 
para que os pequenos empresários se unam através de as
sociações; federações e sua confederação nacional para 
exercitarem o legítimo e democrático direito de pressão 
junto aos constituintes, com o objetivo de que suas rei
vindicações sejam atendidas. 

Mas sei que 'não basta esta consideração e o aponta
mento dessa perspectiva. Ê mister que se possa delinear 
critrêrios para uma política nacional de apoio à mi
croemp-resa brasileira que considere; setores e regiões 
prioritários; participação mais efetiva dos Estados e mu
nicípios, propiciando a descentralização da sua execução 
e coordenação unificada para dar maior consiStência à 
sua execução. 

ASSiiit~ iim programa n3.clonal de apoio às microem
presas· deverá ser fO-rtalecido com o revigoramento das 
instituições diretamente viculadas ao sistema de apoio às 
micro, pequenas e médias empresas, tais como o 
CEBRAE. os CEAG, os bancos de desenvolvimento es
taduais e regionais e órgãos regionais de desenvolvimen
to, órgãos estes jã Com bastante experiência no apoio a 
esse segmento e com uma grande capilaridade, que per~ 
míte levar ações de um programa nacional de apoio à mi
croempresã ao interior do Pais, o qual levaria em consi
deração aspectos tais como: legislação adequada; capaci
taçào gerencial; desenvolvimento tecnológico; reserva de 
mercado. e crêdito. 

E com esses instrumentos, se poderia: a) reduzir a in
terferência do Estado nas atividades econômicas, dando 
mais liberdade de ação à iniciativa privada de menor 
porte, facilitando seu nascimento e desenvolvimento; b) 
aumentar a capacidade administrativa da microempresa 
para que ela tenha maior competitividade, de posse de 
conhecimentos que possibilite maíor racionalização e 
produtividade, via treinamento e extensão gerencial, 
através do sistema CEBRAE; c) possibilitar o acesso à 
tecnologia adequada, inclusive via pesquisa em conjunto 
com centros de tecnologias e universidades; d) estabele
cer espaço na área governamental para que as empresas 
de menor porte tenham acesso a concorrências do setor 
público, inclusive desenvolver um programa de ade
quação de compras nessa ârea; e) unificar conceitos para 
enquadramento e instituir fontes permanentes de recur
sos para financiamento; criar incentivos fiscais, envol
vendo o BACEN nas modificações das normas para ob
tenção de crédito, bem como envolver o BNDES, Banco 
do Brasil, Caixa Eoonômica Federal e bancos estaduais e 
regionals. 

Para isso, é essencial que haja não só um envolvimento 
muito grande de todos os microempresários nessa gran
de luta pelo estabelecimento de uma. política efetíva em 
benefício das microempresas, mas, também que se bus
que comprometer todos os órgãos e instituições envolvi
dos direta e indiretamente com esse importante segmen
to; portanto, é neces-sário também buscar fortalecer o sis
tema CEBRAE, propugnando por sua institucionali
zação para que ele possa, de fato, executar com compe
tência uma política voltada para as microempresas. 

Mas não poderia nesta oportunidade deixar de men~ 
cionar a minha religião, o nosso sofrido Nordeste, no to
can~e aos aspectos específicos de atendimento às suas pe
quenas e médias empresas. 
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A bem da verdade, deve-se men_ci_o_oa._r que foi de lá, no 
Nordeste, através de urna açào conjunta da SUD.ENE e 
do BNB, no longínquo 1967, que se idealizou e se im
plantou o primeiro sistema regional de apoio às micro, 
pequenas e médias empresas. Inicialmente operacionali
zado pelos Núcleos de Assistência lndustriaJ - NAlS, 
hoje CEAC e agentes do CEBRAE, como já foi antes re
ferido, em coerência com as orientações contidas na Por
taria n9 t70 do Ministêrio do Interior, datad_o de 4 de 
agosto de 1967. 

Assim, a SUDENE, por força de sua inquestionável 
legitimidade regional~- através de convênios com os 
CEAG nordestinos, a portou e continua a aportar recur
sos financeiroS- e apOiO técniCO~institucional necessários 
à execução dos programas, voltados para o desenvolvi
mento das micro, pequenas e médias empresas. E os 
CEAG do Nordeste, nos últimos vinte anos, lograram 
obter um desenvolvimento metodológico que, como já 
foi citado, significou urn substancial avanço para todo o 
sistema nadonal de apoio às pequenas e médias empre
sas, pelo que têm, e disso sou testemunha di reta, recebi
do a credibilidade do empresariado nordestíno que, dire
ta ou indiretamente, vem sendo beneficiário de suas ati
vidades. 

Com efeito, pelos dados estatísticos referentes ao Bra
sil e ao Nordeste, quanto ao número de empresas assisti
das, no período de 1973 a 1985, os CEAG nordestinos 
foram responsáveis pelo atendimento de trinta e cinco 
por cento das empresas assistidas em todo o País. No 
caso especifico das microempresas, estima-se que os 
CEAG do Nordeste, através do PRO MICRO, já citado 
anteriormente, propiciaram a manutenção de aproxima
damente 2.000.000 de empregos e a geração de 700.000 
novos postos de trabalho, a custos extremamente baixos 
como já tive ocasião de mencionar neste prOnunciamen
to. 

Clarõ' está, deste modo, que os CEAG nordestinos se 
incorporam inequivocamente ao esforçO que a Nova Re
pública desenvolve no senti_d_o das prioridades sociais. 

Não ob-stante, os CEAG nordestinos viram desolados, 
ao longo dos últimos anos, o desfile de uma série de 
ações, que contradizem toda e\)S_a importância. Por 
exemplo, instrumentos significativos de investimento 
como o FINO R, simplesmente se tornaram inacessíveis 
às empresas de menor porte, haja vista o pis-o mínimo de 
aprovação de projetas, definido pela SUDENE, através 
da Portada n9 400 .. de 1984, que estabelecia 45.000 OTN 
para os Estados do Maranhão e Piauí e 70.000 OTN 
para os demais Estados da região, instrumentO este que 
em hora oportuna acaba de ser modifica-do pela atual di
reção da SUDENE, através da Portaria de número 602, 
que rebaixou os pisos para respectivamente 30 mil e 45 
mil OTN. 

Entretanto, maior aperfeiçoamento se faz necessário, 
seria de fundamental importância, por exemplo, que do 
FlNOR fcsse reservada uma parcela significativa de re
cursos para a conformação de um Fundo Especial de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Região Nor
deste. 

Também frustrante foi sentir a perda de status que a 
divisão de pequena e média empresa- instrumento arti
culado à açào indústria e comércio da SUDENE- vem 
sofrendo nos últimos anos no âmbito interno e externo 
da autarquia, sem que até agora se tenham tomado efeti
vas medidas para reformulação desse quadro. 

Mas francamente muito mais desolador é o conheci
mento que nos é dado sobre a participação financeira da 
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SUDENE, que vem declinando substancial e acelerada
mente nos últimos tempos. Com efeito, cm 1973, a parti
cipação dessa autarquia cobria significativos vinte e um
por cento das despesas globais do CEAG nordestinos, 
em 1984, as dotações da SUDENE minguaram para fnfi
mos três por cento, em relação às despesas globais dos 
CEAG da região. 

---- Os efeitos dessas cicunstâncias retroperfiladas estão a 
1ndicar desestímulos aos empresários empreendedores de 
projetas de micro e pequeno porte, vis-à-vis FINOR, 
descaracterização da SUDENE, como organismo de 
apoio regional efetivo às micro, pequenas e médias em
presas e constrangimentos de administração financeira 
para os CEAG nordestinos, que vêem ameaçadas as rea
lizações dos seus programas, a preservação dos seus téc
nicos mais qualificados e frustrarem-se seus anseios de 
bem servir à região. 

Então, o mfnimo que se espera ê que a alocação de re
cursos da SUDENE para manutenção dos CEAG do 
Nordeste, retorne percentualmente aos níveis de partici
pação relativa do início do programa, contudo, vale fri
sar que não se pode pensar em apoio efetivo às micro, 
pequenas e médias empresas da região sem que haja uma 
atribuição de efetiva prioridade a estes segmentos, quan
do da aloca~~~ o de recursos orçamentáriOS daquela autar
quia. 

E, inserido neste quadro nordestino, encontra-se o 
CEAG da Paraíba, que, este ano completou dezesseis 
anos de apoio às micro, pequenas e médias empresas da
quele Estado, a partir de minha atuação pública, princi
palmente, no transcurso de minha gestão à frente da Se
cretaria de Indústria e do Comércio, pude sentir o valor 
de amQstra significativa que aquele agente desempenha, 
em meio a um permanente caudal de dificuldades. 

Permitam-me, Senhores, nesta parte final de meu pro
nunciamento, dedicar-me um pouco à exaltação dos tra
balhos desse órgão, pois que não_se pode compreender 
qualquer trabalho efetivo em prol das micro, pequenas e 
médias empresas paraibanas sem o concurso valioso do 
CEAG da Paraíba, este contando com escritórios e pos
tos de serviços em sete cidades consideradas pólos mi
crorregionais, foi criado em fevereiro de l.970, ainda sob 
a denominação de NAI-PB, com o objetivo de aumen
tar a participação da micro, pequena e média empresa no 
processo de desenvolvimento do Estado da Paraíba, me
diante a realízação de ações di retas e indiretas, que con
tribuam para o seu fortalecimento gerencial, econômico, 
social, cultura( e tecnológico. 

Este agente paraibano do CEBRAE, conforme dados 
contidos em seu relatório de atividades desenvolvidas no 
exercício de 1985, atendeu naquele período 2.113 empre
sas pelos diversos programas por ele desenvolvidos, no 
tocante às microempresas paraibanas, 1.273 delas foram 
devidamente atendidas, orientadas e financiadas pelç 
PROMICRO, que naquele estado conta com a eficiente 
participação repassadora de recursos do Banco do Esta
do da Paraíba- o PARAIBAN. 

Também muito importante tem sido a atuação daque
le órgão no sentido de desenvolver experiências setorlais, 
err;t que se estimulam o associativismo, a integração seto
rial.das empresas, o aperfeiçoamento de recursos huma
nos e materiais, a promoção de compras e vendas centra
lizadas e o conseqüente aumento do poder de barganha 
junto a entidades de c\o.sse, institUições financeiras ego
vernamentais. 

Agosto de !986 

Contudo, todo esse trabalho tem sido desenvolvido no 
entreillUmento concomitante de sérias dificuldades, em 
que se ãvultam as deficiências de recursos financeiros já 
aludidas anteriormente, a situação do CEAG-PB ê, 
como já disse, um exemplo amostral da situação dos de
mais CEAG, da Região Nordeste, da Região Norte e da 
Região Centro-Oeste, que estariam, assim, mais crua
mente refletindo, também, as desigualdades regionais, 
que tanto gostaríamos de ver dirim[das e para o que cer
tamente esses órgãos possam concretamente contribuir. 

Fica claro, desse modo, que juntamente com um 
maior n;vigoramento em termos financeiros e:capacída
de de coordenação e decisão do sistema CEBRAE, cabe 
tambéin a iniciativa de aprofundar a análise das diferen
ciações regionais, que deverão estar espelhadas na elabo
ração dos programas de apoio às micro, pequenas e mê
dias empresas em todo o Pals, de modo a que, sem que 
haja perda de unidade, se contemplem as distinções e pe
culiaridades próprias de cada região, e, nesse contexto, 
mais uma vez se avultam as necessidades de fortaleci
mento das ações específicas das superintendências de de
senvolvimento regionais, no sentido de apoiar o desen4 

volvimento daquelas empresas. 
As modificações e as novas perspectivas que o Plano 

de Estabilização da Economia veio imprimir a nossa eco
nomia, no que pese ter momentaneamente revelado mais 
nitidamente as dificuldades das nossas unidades empre
sariais de pequeno porte, nessa fase inicial de rearru
mação do setor produtivo, deverão conduzir a nossa eco
nomia para um novo modelo, modelo este que se deve 
esperar seja muito mais no sentido de valorizar a livre 
iniciativa nacional, e, por aí, deve-se esperar também que 
seja melhor ainda o comportamento governamental, 
com vistas ao fortalecimento dos dispositivos de apoio às 
micro, p_e_quenas e mêdias empresas brasileira. 

Minhas observações e sugestões nesse sentido, aqui 
reunidas, devem, espero, mesmo que modestamente, 
contribuir para incrementar o rol de medidas e ações 
possíveis, com vistas ao desenvolvimento' dessas empre
sas, as quais, devemos repetir, são essenciais para o nos
so pleno de.~envolvimento sócio-económico. Muito obri
gado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em prirneiro turno, do PrOJeio- de Lei 
do Senado n9 106 de 1982 autoria do Senador Ita
mar Franco, que acrescenta parágrafo úníco ao arti
go 99, da Lei n" 6.708, de 30 de outubro de 1979, as
segurando a integração do aviso prévio indenizado 
no tempo de serviço do empregado para os fins que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 420 e 421, de 1985, das 
Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionali

_dade e juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52 mlnutos.) 

Ata da 184~ Sessão em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
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Presidência do Sr. Enéas Faria 

Alexandre Costa - Américo de Souza - i-Ielvídio Nu
nes - João Lobo - José Lins - CarlÕs Alberto -
Moãcyr Duarte - Martins Filho ~ Humberto Lucena 
- Ãmir Gaudêncío- Mallitcfõ Leite ~)ÕSé Urba-no-

-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante __: Albano 
Franco - Lourival Baptista .:..:.._ Passos ·Pôrto - Jutahy 
Magãlhães - Alãor Cou~inho - Luiz Viana-- JÕãÕ 
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Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad - Alfredo Campos -Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastã.o MUller 
- José Fragclli - Saldanha Derzi - Álvaro Dias -
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los ChiareUi - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a ses_são .. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

i"'·Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 332, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Ofício S/11, de 1986, rela
tivo a pleito do Governo do Estado do Mato Grosso do 
Sul. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos- Jorge Kalume - Nhaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N• 333, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Ofício S/13, de 1986, rela
tivo a pleito da Prefeitura Municipal de Manaus (AM). 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requeri
mentos que acabaram de ser lidos serão votados após a 
Ordem do Dia, na forma do art. 375, inciso II, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Enéa_s Faria)---:- _Pass_a-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n~' 106, de 1982, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que acrescenta parãgraf'o único ao 
art. 9Q da Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 1979, as
segurando a integração do aviso prévio indenizado 
no tempo de serviço do empregado para os fins que 
especifica, tendo 

PARECERES, Sob n's 420 e 421, de 1985, das 
Comissãoes: 

-De Constitui_çà_o e Justiça, pela Constitucioriã
lidade e J uridicidade; 

-De Legislação Social, Favorável. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NQ 106, de 1982 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 9>? da Lei n>? 
6.708, de 30 de outubro de 1979, assegurando a inte
gração do aviso prévio indenizado no tempo de serviço 
do empregado para os fins que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'1 O artigo "9'i' da Lei n~ 6.708, de 30 de ,outubro 

de 1979, pass~ a vigorar acrescido do seguinte parãgrafo 
único:- - -

"Parágrafo único. O prazo dO aviso prêvio inde
nizado integra o tempo de serviço do empregado 
para os fins da_ ind_enização prevista neste artigo." 

Art. 2'1 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

DIÁRIO DO C:ONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 3<:> São revogadas as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 332, de urgência, lido no 
Expediente, para o Ofício SI I j86, relativo a pleito do 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação da matéria, que foi despachada âs Comissões 
de Finanças e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Solicito do 
_nobre Senador João Calmon o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para proferir 
parecer,) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado de Mato Grosso do 
Sul solicita do Senado Federal, nos ternos do artigo 42, 
inciso IV, da Constituição Federal, a competente autori
zação para que aquele Estado possa contratar emprésti
mo externo no valor deUS$ 40,650,000.00 (quarenta mi
lhões, seiscentos e cinqllenta mil dólares norte· 
americanos) para refinanciar a dívida externa do Estado. 

A operação foi autorizada pelo Lei estadual n<:" 648, de 
19-6-86. 

Constam do processado cópias do Aviso n'i' 562, de 23-
5-86, no qual o Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República reconhece a priori
dade do programa de refinanciamento da dívida externa 
do Estado, e documentos indispensáveis ao conhecimen
to da operação e dos recursos necessários à satisfação 
dos compromissos resultantes. 

As condições financeiras das operações sujeitar-se-ão 
à aprovação do Banco Central do Brasil e o empréstimo 
contará com a garantia do Tisouro Nacional. 

Nestas condições, somos pela aprovação do pedido 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' I37, de I986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a r!!'ali.zar operação de crédito no externo valor de 
US$ 40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e 
cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I<:> É o Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, ope
ração de empréstimo externo no valor de até US$ 
40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e cinqüenta 
mil dólares norte -americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, destinado a seu programa de 
refmancimento da dívida externa. 

Art. 2<? As operações reatizar-se-ão nos termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias a ser efetuado pelo Ministério 
da Fazenda em articulação com o Banco Central do Bra
sil, nos termos do artigo 1 Q, inciso II, do Decreto n'? 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências da poHtica económico-financeira do Governo 
Federal e, ainda, o disposto na Lei estadual n>?648, de 19 
de junho de 1986, autorizativa das operações. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer da 

Comissão de Finanças conclui pela apresentação do_Pro
jeto de Resolução n9 137/86, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de 40 milhões e 650 mil 
dólares norte·americanos, para o fim que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Martins Filho o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o pre
sente Projeto de Resolução da Comissão de Finanças, 
como conclusão de seu Parecer sobre o Oficio Sjll de 
19.86~ autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
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Sul a contratar empréstimo externo no valor de US$ 
40.650.000,00 (quarenta milhões, seiscentos e cinqüenta 
mil dólares norte-americanos), destinado ao refinancia
mento de sua dívida externa. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
item IV, do art. 4.2, da Constituição Federal, que reza~ 

. "Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

IV- autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ouVi
do o Poder Executivo FederaL" 

O processo está instituído com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado FederaL 

O mêrito da matéria foi apreciada pelo Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-Se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pêcie, mereCendo, por isso, o nosso encaminhamento f~
vorável, no que tange aos aspectos de Constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer é fa
vorãvel. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à sua dis
cussão, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redaçào que vai ser lido pelo Sr. 
I9·Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 819, de 1986 

Comissão de Rcdaçào 

Rcdaçâo final do Projeto de Resolução, W" 137, de 
1986. 

Relator: Senador Octát·io Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n'i' 137, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul a realizar oPeração de 
empréstimo externo no valor de USS 40,650,000.00 (qua
renta milhões e seiscentos e cinqüenta mil dólares norte
americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octâl·io Cardoso, Rela
tor - Maurício Leite. 

ANEXO AO PARECER N' 8!9, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolm;ão nQ 137, de 
t986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1986 

Autoriza o Go,·erno do Estado de Mato Grosso do 
Sul a realizar operação de empréstimo externo no va
lor deUS$ 40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscen~ 
tos e cinqüenta mil dólares americanos.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 Ê o Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
t;~peração de emprêstimo externo no valor de US$ 
40,650.000.00 (Quarenta milhões, seiscentos e cinqil.enta 
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mil dÓlares americanos), ou o eqUiValente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a- ser in
dicado, destinada a refinanciar o programa da dívida ex
terna daquele Estado. 

Art. 29 A operação rcalizar-se-ã nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1'1', item II, do De
creto n\> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Governo federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n'~' 648, de l9 de ju
nho de 1986, autorizadora da operação, 

Art. 3'>' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a redação final. (!Yausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer' 

sentad_os. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada com voto vencido do Senador Jamil Had

dad. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento nQ 333, de urgência, lido no 
Expediente, para o Ofício S-13/86, relativo a pleito da 
Prefeitura Municipal de Manaus, Amazonas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria que foi" despachada 

às Comissões de Finanças, de Constitu-ição e Justiça e de 
Municípios. 

Solicitei ao -ilõbfe Senador João Calmon, o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Pre
feito de Manaus, nos tefmOs do art. 42, item IV, da 
ConstituiÇão, solicita ao Senado Federal a competente 
autorização para que aquele Município possa contratar 
uma operação de empréstimo externo, no valor de USS 
5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dólares norte
americanos), destinado ao refinanciamento da dívida ex
terna do Municípío-. --- --- -

Constam do Processado o Aviso n9 294, de 8 de abril 
de 1986, do Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, confirmando a prio
ridade do Projeto; a E.M. n9 074/86, do Sr. Ministro da 
Fazenda, propondo ao Senhor Presidente da República 
autorização para que o Prefeito de Manaus se dirija ao 
Senado Federal; cópia. do DOU de 27-6-86, do Sr. Presi
dente da República, atendendo a solicitação do Ministro 
da Fazenda; além dos documentos considerados indis
pensáveis ao conhecimento da operação, de sua finalida
de e dos recursos necessários à satisfação dos compro
missos com a mesma. 

A Câmara Municipal de Manaus autorizou o Poder 
Executivo a contratar a operação atravês das Leis Muni
cipais n\'s 1.45_0, de 30 de outubro de 1979 e l.S 14, de 24 
de setembro de 1980. -

O Banco Central do Brasil credenciou essa Prefeitura 
com vistas â operação citada no documento 
BACEN/FIRCE(CREDE-86(085, de 27 de junho de 
1986, que está incluído no Processado. 

Assim sendo, somos pela aprovação do pedido nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 138, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a rea
lizar operação de empréstimo externo no l'alor de 
US$ 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dóla
res norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Manaus autori

zada a realizar, com a garantia da União; iiniã. Operação 
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de empréstimo externo no valor de US$ 5,200,000.00 
(cinco milhões e duzentos mil dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado, destinada a aplicaÇão 
em outro programa de investimentos. 

Art. 29 A operaçào realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, 
o disposto na Lei n'i' 1.514, de 24 de setembro de 1980, 
autorizativa da operação. 

Art. 39 Essa Resolução entra em vigor- i1a data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas faria)- O parecer da 
Comissão de Finanças conclui pela apresentação do Pro
jeto de Resolução nQ 138, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a con~ 
tratar operação de crédito externo no valor de 5 milhões 
e 200 dólares, para os_~ns que especifica, dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Martins Filho, o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução da Comissão de Fi
nanças, como conclusão de seu Parecer saber o Ofício 
SJ13, de 1986, autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
naus a contratar empréstimo externo no valor de USS 
5,200,000.00 (cinco milhões, duzentos mil dólares norte
americanos), destinado ao refinanciamento de sua dívida 
externa. 

O pedído foi formulado nos termos do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

IV- autorizar empréstimos, operações ou acor~ 
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo FederaL 

O processo está instruído com -tõ-dõS os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de Constítucionalia
de, juridicidade e técnica legislativa. 

e_ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 l38, de 1986, de 
autoria da Comissão de Finanças do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Ma naus 
(AM) a contratar operação de crédito externo no valor 
de USS 5,200,000.00 (c:inco rililhões, duzentos mil dóla
res norte~americanos), destinada a financiar a rolagem 
de sua dívida externa. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Finanças no 
que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu 
pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade 
do programa a ser custeado pelo empréstimo e a capaci
dade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça promunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec-
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tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta ComisSão, opina
moS pelo acolhimento do pleito, nos termos tio proposto 
pela Comissão de Finanças. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Os pareceres 
são TUVõ-fãVeis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, de

claro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Rcdação, que será lido pelo Sr 
!<:>-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 820, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n<:> 138, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nço 138, de !986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Manaus (AM), a contratar operação de crédi
to externo no valor de USS 5,200,000.00 (cinco milhões e 
duzentos mil dólares). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- 1\hrtins Filho, Presidente-- Octávio Cardoso - Re
lator - Maurício Leite. 

ANEXO AO PARECER N• 820, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nº 138, de 
1986. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 11111111, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 1\lanaus, Esta
do do Amazonas, a realizar op('ração de empréstimo 
externo no valor de USS 5,200,000.00 (cinco milhões 
e duzentos mil doláres americanos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado 
do Amazonas, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 5,200,000.00 (cinco milhões e duzentos mil dolãres 
americanos), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo financiador a ser indicado, desti
nada a refinanciamento da dívida externa do Munidpio 
de Manaus. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. }9, item II, do De-
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, o disposto na Lei Municipal n\' 1.514, de 24 de se
tembro de 1980, autorizadora da operação. 

Art. 3'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Em discussão 
a redação finaL (Pausa.) 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuii~la, eii
cerro a diJ,;cussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprOVam queiram pe~manecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com voto vencido do Senador Jamil Had

dad. 
A matêria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 

convoca sess~o extra'!rdinária a realizar-se hoje, às 19 
horas e 20 mmutos, com a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 188, de 1985, de autoria do Senador 
Mário Maia, que prolbe e pune a derrubada de se
ringueiras nativas, obrigando o seu replantio, res
peitadas as condições ecológicas, tendo 

PAR~CERES, sob o9s 439 a 441, de 1986, Qas 
Comissões 

Sexta-feira 15 2813 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade~ e 

-de Agricultura e de Serviço Público Civil, favo
rã veis. 

O SR. PRESfDENTE (Enéas Faria)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 minutos.} 

Ata da 185\l Sessão, em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinãria, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 19 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . . . . 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio Chaves -Gabriel Hermes -Hélio Guelras
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvidio Nu
nes - João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurícío Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon - José Ignãcio Ferreira - Nelson Carneiro -
Jamil Haddad -Alfredo Campos - Severo Gomes -
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão MUller 
- José Fragelli - Saldanha Derzi -Álvaro Dias -
Enéas Faria- Arno Damíaní- Jaisori Barreto- Car
los Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista de pre
sença acusa o compacimento de 46 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

19-Secretãrio. 

São lidos o seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 334, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 175, de 
1986, relativa a pleito do Departamento de Estradas de 
Rodagem de Santa Catarina-DER/SC. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de l 986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N• 335, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 240, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande (MT). 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Murilo Badaró - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, item II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

DiscUssão, em primeiro TUrno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 188, de 1985, de a.utoria do Senador 

Presidência do Sr. Enéas Faria 

Mái-fo Maia, que proíbe e püne a derruba"da de se
ringueiras nativas, obrigando o seu replantio, res
peitadas as condições ecolôgjcas, tendo 

PARECERES, sob n9s 439 a 441, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Agricultura e de Serviço Público Ch'il, favo
ráveis. 

Em discussão o projeto, em prime1ro turno. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerr.o _a discus

são. 
Em votação. 
OS SrS. Senãdores Q.ue o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. __ 
Aprovado, o projeto voltará oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turn0 regimental. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Ns> 188, de 1985 

PiOlbe e pune a derrubada de seringueiras nativas, 
obrigando o seu replantio, respeitadas as condições 
ecológicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' 1:. proibida a derrubada de seringueiras nati

vas, em toda a área da Amazônia Legal, fiscalizada essa 
proibição pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal. 

§ 1"' O IBDF realizará con-yênios com a Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazónia e os Governos 
dos Estados e Territórios da Amazônia Legal, para a 
preservação das seringueiras nativas, impedindo sua 
substituição por outra espécie arbórea. 

§ 2q O infrator desta lei será punido com multa equi
valente a 10 (dez) salârios mínimos por seringueira der
rubada, dobrada a multa a cada reincidência e obrigado 
a replantar, na mesma área do local, o quádruplo das se· 
ringueiras abatidas. 

Art. 29 Esta lei será regulamentada pelo Poder Exe~ 
cutivo, no prazo de 90 (noventa) dias, autorizado a criar 
um serviço próprio, encarregado de velar pela manu
tenção da seringueira nativa na Amazónia Legal. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Passa-se agora 
à apreciação do Requerimento n9 334, de urgência, lido 
no expediente para a Mensagem n9 175/86, relativo a 
pleito do Departamento de Estrada e Rodagem de Santa 
Catarina. 

Em votação o requerimentoL_ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sf:ntados. _(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação da matéria que foi despachada às Comissões 
de Economia e de Constituição e Justiça. 

SOlicTto a-o Sr. Senador Cid Sampaio o parecer da Co
missão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Com a Mensagem n"' 175/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deHberação do Semido Federal 
pleito do Departamento de Estradas de Rodagem de 
Santa Catarina- DERjSC. que objetiva. contratar,jun
to ao Banco do Estado de Santa Catarina S/ A, a seguin
te operação de crédito: 

Características da Operação: 

A- Valor: CrS 23.003.879.902 (correspondente 
a 501.153 ORTN de CrS 45.901,91, em Julj 85); 

B- Prazos: 
I - de carência: atê 24 meses; 
2- de amortização: até 48 meses; 
C- Encargos: 
Juros: 8% a.a.; 
2- cor_reção monetária: variação das ORTN; 
3 - Comissão: 2%. "dei credere" ao agente finan-

ceiro; 
D- Garantias: vinculação de cotas do FRN; 
E- Destinação dos recursos: aquisição de equi

pamentos destinados à montagem de patrulhas ro
doviárias mecanizadas. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
DER/SC, constatoU que, em face do elevado grau de 
seus comprOmissos para o presente exercício, a assunção 
de nova responsabilidade agravaria ainda mais a capaci
dade de pagamento da entidade nos anos subseqUentes. 

A Secretaria de Planejamento da Presidêncía da Re
pública (SEPLAN/SAREM) manifestou-se no sentido 
de ser desaconselhâvel a realização do empréstimo no 
momento. 

Ante o exposto, em caráter de excepcionalidade, em 
face da situação de penuâría dos Estados, acolhemos a 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 139, DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Santa Catarina - DER/SC, a elevar em CzS 
23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, oitocen~ 
tos e setenta e nove cruzados e noventa centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ls> É o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Santa Catarina - DER/SC, autorizado a elevar, 
temporariamente, os limites de endividamento estabele
cidos nos itens I e III do art. 29 da Resolução n9 62., de 
28. 10.75, modificada pelas de n9S 93, de 11.10.76, e 64-, de 
28.06.85, todas do Senado Federal, de modo a permitir a 
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contratação de operação de crédito no valor de Cz$ 
23,003.879,90 (vínte e três milhões, três mil, oitocentos e 
setenta e nove cruzados e nm:enta_centavos)_, correspon~ 
dente a 501.153 ORTN de Cr$ 45.901,91, emjulho/85, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina S.A - BADESC, destinada à aquisição de 
equipamentos para montagem de patrulhas rodoviárias 
mecanizadas, no Estado. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

b o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n_9 139, de 1986, que autoriza o De
partamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, oitocentos e 
setenta e nove cruzados e noventa centavos), para os fins 
que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Martins Filho o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emi
tir parecer.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, o presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia: do Se
nado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a 
Mensagem n9 175, do Senhor Presidente da República, 
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de 
Santa Catarina - DER/SC a contratar emprêstimo no 
valor de CzS 23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, 
oitocentos e setenta e nove cruzados e noventa centavos), 
destinado a financiar a aquisiÇão de equipamentOS-de pa
trulhas mecanizadas no Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos da 
legislação vigente. 

Assim, verifica-se que a proposiÇão foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua dis
cussão, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
19-Secretário. - -

:t: lida a seguinte 

PARECER 
N• 821, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 139, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta ·a redação final do Projeto de 
Resolução n~" 139-, de 1986, que autoriza o DePartamento 
de Estradas de Rodagem de Santa Catarina- DER/SC, 
a contratar_ operação de crédito no valor de Cz$ 
23.003.879,90 (virite e três milhõeS, três mil, oitocentos e 
setenta e nove cruzados e noventa centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER N• 821, de 1986 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 139, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o De-partameno de Estradas de Rodagem 
de Santa Catarina - DER/SC, a elavar em Cz$ 
23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, oitocen
tos e setenta e no,·e cruzados e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' 1:: o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Santa Catarina - DERfSC, autorizado a elevar, 
temporariamente, os limites de endividamento estabele
cidos nos itens I e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 
de outubro de 1975, modificada pelas de n9s 93, de I 1 de 
outubro Pe 1976, e 64, de ~8 de junho de 1985, todas do 
Senado Federal, de modo a Permitir a contração de ope
ração de crédito no valor de Cz$ 23.003.879,90 (vinte e 
três milhões, três mil, oitocentos e setenta e nove cruza~ 
dos e noventa centavos), correspondente a 501.153 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, 
considerando o valor nominal da ORTN de Cri 
45.901.91, em julho de 1985, junto ao B~nco de Desen
volvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BA
DESC, destinada à aquisição de equipamentos para 
montagem de patrulhas rodoviârias mecanizadas, no Es
tado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Em discussão 
a redaçAo final. (Pilusa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul

gação. 
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Passa-se agora 

à apreciação do Requerimento n~> 335, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n' 240/86, relativo a 
pleito da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachad~ 

às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e 
de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, 
para proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- CE. Para_ proferir 
parecer.)- Sr. Presídent6, Srs. Senadores-: 

Com a Mensagem n' 240/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT), 
que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado de 
Mato Grosso SfA, este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: CzS 53.200.000,00 (equivalente a 

500.000 OTN de CzS 106,40); 

8-Prazos: 
1 - de carência; 24 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Juros: 4% a.a. (BNH) e 1% a.a. (BEMA T); 

D- Garantia: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM); 

E- Destlnação dos recursos: Obras do Projeto 
CURA, no Município. 

Agosto de 1986 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças 
municipais, constatou que a margem de poupança real 
do Município, da ordem de CzS 23,0 milhões para os 
próximos anos, mostra-se bastante superior aos dispên
dios que a sua dívida consolidada interna apresentará 
após a efetivação do empréstimo pretendido e concluiu 
que a assunção do compromisso não devc:rã trazer àque
la entidade maiores pressões na execução orçamentária 
de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que o Banco do Es
tado de Mato Grosso S.A.- BEMAT, considera viável 
té_cnica, econômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 140 DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Mu-~iCipal de Várzea Gran
de (MT) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 53.200.000,0 ( cinqüenta e três milhões, duzentos 
mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> h a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
(Mn nos termos do artigo 21' da Resolução n~> 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi~ 
to no valor de Cz$ 53.200.000,00 (cinqUenta e três mi
lhões e duzentos mil cruzados) correspondente a 500.000 
OTN junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/ A, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal de Habitação - BNH, destinado à execução de 
()bras do Projeto CURA, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer do Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O parecer é fa
vorável e conclui pela apresentação do Projeto de Reso
lução nl' 140, de 1986,. "que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Várzea Grande, no Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 53.200.000,00 (cinqüen
ta e três milhões e duzentos mil cruzados), para os fins 
que especifica, 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para pro
rei-ir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~> 240/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Várzea Grande (MT), a contratar empréstimo, no valor 
de CzS 53.200.000,00 (cinqüenta e três milhões e duzen
tos mil cruzados), junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso S/ A, destinado a financiar a execução de obras 
do Projeto CURA. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n~" 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
nço 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banc_o Nacional de Habitação- BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pécie, met:ecertdo por isso o nosso encaminhamento fa
vorável, nO que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridic(dade e técni-ca legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir o 
parecer da Comissão de Municípios. 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n9 140, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Fedeiãl, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Váàea r 

Grante (MT) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 53.200.000,00 (cinqUenta e três milhões e duzentos 
mil cruzados), junto ao Banco do Estao de Mato Grosso 
SjA, destinada à execução de obras do Projeto CURA. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, ~ qilal c~n
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em VISta a priO

ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciOu-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do prop?s_to 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a sitUação 
financeira aflitiva Com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das receltas 
tributárias a nível da União, e ser o instítuto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matêria, pas.sa-se à di_scus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !9-Secretário. 

Ê lido" o seguinte. 

PARECER 
N• 822, de I986 

(Da Comissão de Redação) 

Reda~ão final do Projeto de Resolu~ão n9 140, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 140, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Várzea Grande (MT), a contratar operação de 
crédito no valor de CzS :53.200.000,00 (cínqUenta e três 
milhões e duzentos mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N' 822, DE 1986 

Redação rmal do Projeto de Resoluçio n9 140, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Gran
de Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 53.200.000,00 (cinqüenta e 
três milhõeS e duzentos mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 
Estado de Mato Grosso, nos termos do ar~. 211 da Reso
lução n9 93, de 11 de o-utubro dê 1976, do Senado Fede-
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ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CzS. :53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzen
tos mil cruzados), correspondente a 500.000 Obrigações 

·do Tesouro Nacional- OTNs,junto ao Banco do Esta
do de Mato GrossojSA, este na qualidade de agente fi
nanceiro odo Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras no Projeto CURA, no 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 
horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 66, de 1985, de autoria do Senador Ju
tahy Magalhães, quç. "cria o Balanço Trimestral do 
Transporte Aéreo'j, tendo 

PARECERES, sob n9s 607 a 608, de 1985, das 
Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, e no mérito favorável; e 

-de Serviço Público Civil, favorável, com emen
das que apresenta, n9 I e 2 - CSPC. 

O Sr. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estâ encerrada 
a presente sessão. 

( Lel'anta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.) 

Ata da 186~ Sessão, em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Martins Filho e José lgnácio Ferreira 

ÀS 19 HORAS E40 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Amêrico de Souza - Helvídio Nu
nes - João Lobo - José Uns - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
.Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon- José IgnáCíO Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad- Alfredo Campos- Severo Gomes
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão Milllir 
- José Fragelli - Saldanha Derzi - Ãlvaro Diiis
Enéas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferrdfa)- A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

J9-Secretârio. 

- São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 336, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 116, de 1986, (n<? 7.129/86 na origem), de inicia
tiva do Poder Executivo, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a constituir um Fundação com a finali
Qade de ãmparar o traballhador preso, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 1986.- Martins 
Filho - João _Lo.bo - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
No 337, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n.,., 273, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (MG). 

Sala_das Sessões, em 14 de agosto de 1986. -c-- Martins 
Filho - João Lobo - Octávio CardosO: 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) - Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão votados 

após a-ordem do-"Dia, na forma do art. 375, inciso II, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignâcio Ferreira) 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussãõ, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n9 66, de 1985, de autoria do SenadorJu
tahy Magalhães, que .. cria o Balanço Trimestral do 
Transporte Aêreo", tendo 

PARECERES, sob n9s 607 a 608, de 1985, das 
Co"miSsões- - -

-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade, e no mérito favorável; e 

-de Serviço Público Civil, favorável, com emen
das que apresenta, n9 l e 2 - CSPC. 

Disc_ussão do projeto e das emendas. (Pausa) 
Não h_avendo quem peça a palavra, encerro_ a discus

são. 
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas. 
O Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) Aprovado, 
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É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"' 66, de 1985 

Cria o Balanço Trimestral de Transporte Aéreo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i"' b criado o Balanço Trimestral de Passagem e 

Transporte Aéreo. 
Parágrafo único~ O referido balanço tem por objetivo 

relacionar, no Diário Oficial da União (DOU), as passa
gens aéreas emitidas em favor dos servidores dos órgãos 
da administração direta e dos da administração indiret~. 
bem como das fundações instituídas pelo Poder Público. 

Art. 21' Os balanços devem ser publicados, de forma 
consolidada, pelos Ministérios setoriais e pela Presidên
cia da República no Diário Oficial da Uniiio. 

Art. 39 Dos balanços constarão: 
I- a relação das passagens aéreas emitidas, 

discriminando-se os valores das passagens aéreas nacio
nais e internacionais; 
II- o valor das despesas com combustível e manu

tenção das aeronaves sob a jurisdição do Ministério seto
rial; e 

III -os nomes dos funcionários ou pessoas beneficia
das. 

Art. 4~> O Poder Executivo regulamentarâ a presente 
lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 61' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação 
as emendas. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria irâ a Comissão-de Redação, a fim de serre

digido o vencido para o segundo turno regimental. 

São as seguintes as emendas aprovadas. 

EMENDA N• l-CSPC 

Suprima-se do artigo 2~> a expressão "setoriais." 

EMENDA N• 2-CSPC 

Dê-se ao artigo 31' a seguinte redação: 

"Art. 31' 
1- a relação das passagens aéreas emitidas, 

discriminando-se o destino, os valores das passa
gens aéreas nacionais e internacionais, oS: nomes dos 
respectivos funcionãrios ou peSSoas beneficiadas, o 
ato administrativo que autorizar a viagem e a finali
dade desta; 

II - o valor das despesas com combustível e ma
nutenção das aeronaves sob jurisdição do Minis
tério ou da Presidência da República, datas e finali
dades da utilização e autoridade, servidor ou pessoa 
beneficiada.'' 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar à apreciação do Re5:1.uerimento n~> 336/86, de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmar~ 
n~' ll6, de 1986. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

.. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 116, de 1986, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Governo 
do Distrito Federal a constituir uma fundação com 
a finalidade de amparar o trabalhador preso e dã 
outras providências. 

Dependendo de pareceres das ComiSsões de 
Constituição e Justiça, do DiStrito Federal e de Fi
nanças." 

Solicito ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira o pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JOSii: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em epígrafe, de iniciativa do Poder Executi
vo, autoriza o Governo do Distrito Federal a instituir 
urna fundação destinada ao amparo do trabalhador pre
so. Essa entidade, que, revestirã, personalidade jurídica 
de direito privado, terâ por finalidade desenvolver es
forços para a recuperação social do preso e para a me
lhoria de suas condições de vida, mediante a elevação do 
seu nível de sanidade tisica e mental, do adestramento 
profissional e do oferecimento de oportUnidade de traba
lho remunerado. 

Para a constituição do patrimônio da fundação, o pro
jeto prevê que o Governo do Distrito Federal deverá 
transferir os bens móveis e semoventes existentes nos es
tabelecimentos penais localizados na antiga Fazenda Pa~ 
puda e destinados às ativfdades agropecuárias, indus
triaiS -e- artesanais, bem como a imPortância de Cz$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzados), objetivando a imple
men_tação de projetas especificas, os quais serão admi
nistrados, sob o enfoque empresarial, pela entidade a ser 
criada. 

2. Havendo o parecer da Comis~ão de Constituição-e 
Justiça da Casa de origem merecido a aprovação do Ple
nãrio, vedada a manifestação deste Colegiada sobre os 
aspectos de _constitucionalidade e juridicidade, nos ter
mos regimentais (art. 100, III, b, 1), conseqüentemente, 
resta-nos o exame do mérito (art. 100, I, 6, do Regimento 
Interno). 

3~ Sob essa óptica, é indesmentível o alcance do pro
jeto sob exame, voltado Para: um segmento marginaliza
do da sociedade. A medida, em boa hora proposta pelo 
Poder Executivo, emoldura-se às diretrizes ditadas pelo 
Direito Penitenciãrio moderno, o que por si só justifica a 
sua aprovação. 

4. Ante o exposto, atentos à conveniência e oportu
nidade do projeto, que se reveste de boa técnica legislati
va, somos pela sua aprovação. 

1:. o parecer, Sr. Presidente. 

O SR; PRESIDENTE (Martins Filho)- Soli!?ito ao 
nobre Senador Benedito Ferreira -o Parecer da Comissão 
do Distrito Federal. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
prOferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Poáer Executivo, nos termos do ãrtí
go 51 da Constituição Federal, o Projeto sob exame, ori
ginãrio da Câmara dos Deputados, autoriza o Governo 
do Distrito Federal a criar uma Fundação com o objeti
vo de amparar o trabalhador preso, contribuindo para a 
sua recuperação "SociàJ e Para a mernoaa de suas con
dições de vida. 

Conforme salienta a Exposição de Motivos subscrita 
pelo Sr. Governador do Distrito Federal, 

"a proposta de criação de Fundação estâ lastrada 
nas disposições constantes do artígO 34 da Leii de 
Execuções Penais n9 7.210, de 11 de julho de 1984, e 
tem por escopo proporcionar uma maior flexibilida
de operacional aos programas a serem desenvolvi
dos, em especial àqueles destinados à formação pro
fissional, à diversidade de tipos de trabalho que po
dem ser oferecidos, à remuneração dos esforços de
senvolvidos pelos detentos e à comercialização do 
produto do seu trabalho, entre outras atividades, ta
refas que os órgãOs da Administração Centralizada 
sentem-se impossibilitados de executar a contento, 
em virtude das normas legais que são obrigados a 
observar". 

Trata-se, s6m dúvida, d6 relevante iniciativa em pror 
da humanização do tratamento penitenciário, eis que- a 
proposição se insere no contexto mais amplo de refor
mulação e modernização da filosofia e dos métodos de 
gestão dos estabelecimentos penais situados na juris
dição do Distrito Federal, segundo as diretrizes da politi
ca social do Governo daquela Unidade da Federação. 

Além da pertinência e oportunidades dos objetivos e 
atribuições cometidos à entidade que se pretende insti
tuir, cabe ressaltar que a adoção da modalidade fun· 
dação, como instrumento do Poder Público para imple
mentação de programas sociaíS;jã foi t_estada com êxito 

Agosto de 1986 

na Administração do Distrito Federal, particularmente 
nas áreas de saúde e educação, o que assegura à propo
sição um apreciâvel lastro de coerência com os fins so
ciais e·-adminfstrativos que pretende atingir. 

Ante o exposto, e por considerarmos que a medida 
preconizada representa um mecanismo indispensável ao 
aprimoramento da Administração do Distrito Federal, 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n• 116/86. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume, para profe
rir o parecer da Comissão de FínaOça:s. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Deputados: 

Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder 
Executivo objetivando autorizar o Governo do Distrito 
Federal a instituir uma Fundação com o fim de amparar 
o trabalhador preso. 

Aprovada a matéria na Câmara dos Deputados e re
metida à revisão desta Casa revisora, nos termos do art. 
58 da Constituição, cumpre-nos, nesta oportunidade, a 
sua apreciação sob o aspecto financeiro. 

Pretende a medida desenvolver esforços, através da 
entidade a ser criada, no sentido de aperfeiçoar os meios 
necessários à recuperação social do presidiãrio e à me
lhoria de suas condições de vida. 

Evidencie-se a relevância da providência que busca a 
elevação do nível de sanidade física e mental do preso, 
além do seu adestramento profissional capaz de prepará
lo para a vida em liberdade. 

Consoante, esclarece a Exposição de Motivos firmada 
pelo Senhor Governador, a Fundação em tela propocio
narâ maior flexibilidade administrativa para o fiel cum
primento das disposições constantes da Lei de Ex~uções 
Penais, editada em 11 de julho de 1984. 

Quanto ao âmbito das finanças públicas, cabe ressal
tar que a proposição em apreço, além de discriminar a 
constituição do patrimônio da entidade, autoriza a aber
tura de crédito especial no valor de CzS 200.000,00 (du
zentos mil cruzados}. 

Por outro lado, estabelece a medida as fontes de recei
ta, ressaltando-se af as dotações orçamentãrias, os lega
dos e doações, as rendas provenientes do trabalho execu
tado pelos presidiários e os recursos oriundos de convê
nios firmados com outras instituições. 

Do exposto, é de se reconhecer a importância da pro
vidência, especialmente numa atualidade em que se prO· 
cura reduzir os indices de criminalidade. 

Torna-se imperiosa a recuperação do homem que pra
ticou a tos atentatórios à soci~dade, e a medida ora pro
posta vem ao encontro de tal objetivo. 

Inexistentes 6 bices de natueza financeira e 
evidenciando-se o relevante cunho social do projeto, so
mos favoráveis à sua aprovação. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 
-0 SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 

são favoráveis. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à discus

são do projeto, em turno único. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEl DA CÁMARA 
N9 116, de 1986 

( N<:> 7.129/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a consti
tuir uma Fundação com a finalidade de amparar o tra
balhador_prcso, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~> Fica o Governo do Distrito Federal autori
zado a constituir uma Fundação com a finalidade de am-
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parar o trabalhador preso do Distrito Federal, a qual 
reger-se-á por esta lei, peta legislação complementar que 
lhe for aplicável e pelo estatuto aprovado por decreto do 
Governador. 

Art. 2~" A Fundação, sem fins lucrativos, será vincu
lada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Fede
ral, terá prazo de duração indeterminado, sede e foro em 
Brasília e jurisdição em todo o Distrito Federal e adqui
rirá personalidade jur1dica a partir da iriscriÇãO do seu 
ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas JurídiCas, 
ao qual juntar-se-ão o estatuto e o respectivo decreto de 
aprovação. 

Art. 3~' A Fundação terá por objetivo contribuir 
para a recuperação social do preso e para a JT~,elhoria de 
suas condições de vida, mediante a elevação do nível de 
sanidade fisica e mental, o aprimoramento moral, o 
adestramento profissíonal e o oferecim.enfO de oportuni~ 
dade de trabalho remunerado, propondo~se, para tanto, 
a: - --
1- concorrer para a melhoria do rendimento do tra

balho executado pelos presos; 
II- oferecer ao preso novos tipos de trabalho, com

patíveis com sua situação na prisão; 
III -proporcionar a formação profisSional do presO, 

em atividades de desempenho viável após a sua liber
tação; 
IV- colaborar com os órgãos governamentais inte

grados ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal e 
com outras entidades, na solução de problemas de assis
tência médica, moral e material_ ao preso, à sua família e 
à familia de suas vitimas; 
V- concorrer para o aperfeiçoamento das técnicas de 

trabalho do preso, com vista à melhoria, qualitativa e 
quantitativa, de sua produção, mediante a elaboração de 
planos especiais para as atiVidades industriais, agrícolas 
e artesanais, promovendo a comercialização dos respeç
tivos produtos; 

VI- promover estudos e pesquisas relacionados com 
seus objetivos e sugerir aos poderes competentes, medi
das necessárias ou convenientes para atingir suas finali
dades; 

VII- apoiar as entidades públicas ou privadas que 
promovam ou incentivem a formação ou aperfeiçoamen
to profissional dos internos; 

VIII- desempenhar outros encargos que visem à 
consecução de seus fins. 

Art. 4"' Para o desempenho de suas attvidades, a 
Fundação poderâ, mediante convêníos, contar cOiD. a co
laboração de instituições públicas ou privadaS, nacion-rus 
ou estrangeiras. 

Art. 51' O patrimônio da Fundação será constituído: 
I- pelos bens móveis e semoventes destinados à pro

dução agropecuária, industrial e artesanal existentes no 
Núcleo de Custódia de Brasília e no Centro de Interna
mento e Reeducação; 
II- pelos bens e díreitos que lhe forem doados por 

órgãos governamentais, entidades públicas ou privadas e 
por pessoas físicas; e 
III- pelos bens que vier a adquirir a qualquer título. 
Parágrafo único._ No caso de extinção da Fundação, 

seus bens, direitos e obrigações passarão para o patrimô
nio do Distrito Federal. 

Art. 61' Constituem a receita da Fundação: 
I -as dotações consjgnadas no Orçamento do Distri

to Federal; 
II- os legados, doações, auxílios, contribuições e 

subvenções proporcionados por instituições públicas ou 
privadas e pessoas físicas; 

III- as rendas provenientes de seus bens patrimo~ 
niais, de serviços executados pelos presos e outras de 
qualquer natureza; 

IV- os recursos decorrentes de convênios firmados 
com instituições públicas ou privadas, nacionais ou in
ternaciona_js. 

Art. 71' Os recursos da Fundação serão utilizados, 
exclusivamente, para sua manutenão e consecução dos 
seus fins. 

Art. 89 Constituem a estrutura básica da Fundaç-ãO: 
I -a Presidência; 
II- o Conselho Deliberativo; 
III- o Conselho Fiscal; 
IV- a Diretoria Executiva. 

DIÃRIOJ:)O CONGRESSO NACIONAL (Seção lll 

Parágrafo único. A Presidência ê órgão de direção 
superior; o Conselho Deliberativo é órgão superior de 
deljberaçào coletiva; o Conselho Fiscal executará a fisca
lização dos atas e fatos administrativos, e a Diretoria 
Executiva exercerá a coordenação e a execução das ati vi~ 
dades da Fundação. 

Art. 9"' O Secretário de Segurança Pública do Distri
to Federal será o Presidente nato da Fundação e do Con
selho Deliberativo. 

Art. 10. A denominaÇão, a composiÇão dos Conse
lhos Deliberativos e Fiscal e os mandatos de seus 
membros, o provimento das funções da Diretoria Execu

. tiva, bem como a estrutura orgânica e_ as tabelas de pes
soal serão disciplinadas mediante ato do Governador do 
Distrito Federal. 

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da Fundação 
será o da legislação trabalhista. 

Art. 12. Quando a Fundação não dispuser de pes
soal necessário ao cumprimento de suas finalidades, po
derão ser postos à sua disposição funcionários ou servi~ 
dores da Administração Direta e Indireta, inclusive de 
Fundações instituídas pelo Poder PUblico, do Governo 
Federal e do Distrito Federal, observadas as normas per

-tinentes. 
Art. 13. Ficam dispensadas de licitação as cornpras 

que órgãos e entidades da Administração Pública vierem 
a f8.zer à_ Fundação, desde que relativas a produtos de
correntes da at.ividade dos trabalhadores presos. 

Art. 14. Fica assegurada à Fundação a imunidade 
prevista na alínea c do inciso III do art. 19 da Consti
tuição Federal. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
em favor do Distrito Federal, o crédito especial de Cz$ 
200.000,0 (duzentos mil cruzados), a ser transferido à 
Fund<lção para atendimento aos encargos decorrentes de 
sua implantação. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se 
agora a apreciação do Requerimento nl' 337/86 de ur
gência, lido no expediente, para a Mensagem n"' 273J86, 
relatorio a pleito da Prefeitura Municiapl de Nova Lima, 
Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa). 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de EcOnorrlfa, -
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

-s~licito d~ nobre Senador Cid Sampaio o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para emitir pa
recer) -.:_-Sr. Presjdente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem'nl' 273/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Nova Lima (MG), que 
objetiva contratar, junto à Caixa E.conômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da Operação 

A - Valor: equivalente, em cruzados, a até 
32.085,02 Obrigações do Tesouro Nacional; 

B- Objetivo: reforma geral do Teatro Municl-
pa1; 

C- Prazo: 
1- de carência: até 03 (três) 11nos, 
2-de am_ortiza4;ào: 12 (doze) anos; 

D- Encargos:juros de4% ao ano, cobrados tri
mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 
100% do índice de variação das OTNs. 

E- Condi4;ões de Liberacão: O financiamento_ 
será liberado em-parcelas; de aCordo com cronogra
ma a ser apresentado. 

F- Condi4;ões de Amortiza4;ão: O saldo devedor 
será amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações 
trimestrais e s'ucessivas, calculadas pelo ·sistema 
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SAC, vencíveiS no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

I986-Cz$ 83.409,00 
I 987- Cz$ 200.376,00 
I 988 - CzS 200.376.00 
I 989 - CzS 27 I .498.00 
I990- CzS 474.428,00 
I99I- CzJ 457.730,00 
I992- Cz$ 441.032,00 
I 993 - CzS 424.334,00 
I994- CzS 407.635,00 
1995- Cz$ 390.938,00 
1996- Cz$ 374.239.00 
1997- cz$-357.540,00 
1998- Cz$ 340.84I,OO 
I999- CzS 324.I44,00 
2000- Cz$ 307.445.00 
2001 -Cz$ 219.626,00 
G- Garantias: vinculação de quotas do FPM; 
H- Dispositivos legais: Lei Municipal n"' 1.127, 

de 31-12-85. 

O processo não apresenta dados que possibilitem, a 
essa Comissão, examinar a viabilidade da presente con
tratação de empréstimo em relação à capacidade de endi
vidamento do Município. Todavia, com base em estudos 
realizados por seus órgãos assessores, a Caixa Econômi
ca Federal pronunciou-se pelo encaminhamento do pedi
do, considerando a operação viável sob os aspectos so
cial, económico-financeiro e legal. 

Assim, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, 
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N,. 141, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 32.085,02 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 11' E a Prefeitura Municipal de Nova Lima

(MG), nos tennos do artigo 21' da Resolução nY 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele
var em valor correspondente, em cruzados, a 32.085,02 
OTNs, o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Socíal- FAS, destinada à reforma geral do Tea
tro Municipal. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 141, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Nova Uma, Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 32.085,02 OTN, para o fim que especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra a-o nobre Senador José Ignácío 
Ferreira, para emitir o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. JOS€ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' 273/86, do Senhor PreSi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Npva Lima (MG) a contratar empréstimo no valor cor
respondente, -~m cruzados, a 32.085,02 OTNs, destinado 
a fiilanciai a reforma geral do Teatro Municipal. 

O pedido de autoftzação foi formulado nos termos do 
preceituado no aitigo 2~> da Resolução n9 93, de 1976, al
terado parcialmente pela Resolução n9 140/85, ambas do 
Senado Federal, implicando a não-observância dos limi
tes fixados no artigo 2"' da Resolução número 62, de 
1975, também do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a serem repassados serão provenientes do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es-
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pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitu_çionalida
de, juridicídade e técnica legislativa. 

É o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid -samp8.10, para proferir o 
Parecer da ComiS-são de Municfpios. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB-PE. Para emitir pa
recer.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ __ . 

Sob exame o Projeto de Resolução n'i' 14[, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senádo Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitu-út Municipal de Nova 
Lima (MG), a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.085,02 OTN, destina
da à reforma geral do Teatro MunicipaL 

A matéria foi apreciada pela Coniissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, à qual con
cluiu pelo presente diploma legal. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange· aos-aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Com"issã-o; oPinã:~ 
mos pelo acolhimento do pleito, i1.os terrilos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É _o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ps pareceres 
são favoráveis. ------

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pelmanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins FilhQ)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1~>-Secretár:io. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ê lido o _seguinte 

PARECER 

PARECER 
N• 823, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 141, de 
1986 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução nQ 141, de 1986, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Lima (MG), a contratar operação de 
crêdito no valor correspondente, em cruzados, ã 
32.085,02 OTNs, 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso,- Re
lator José lgnácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
No-823, de 19Bj -

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 141, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a segu-inte 

RESOLUÇÃO No _, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32.085,02 OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }\I E a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Es

tado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~> da Reso
lução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a c-ontratar operação de crêdito no valor 
correspondente, em cruzados, a 32,085,02 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Económica 
Federal, es~~L -ºª-.Sl._ualiqade de g~~tora __ do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
reforma geral do Teatro Municipal. 

Agosto de 1986 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Discussão 
da redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 

Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

~O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cta convoca ses~o extraordinária a realízar-se hoje, às 
20 horas e 10 mmutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 'Lei do 
Senado n~> 160, de 1984, de autoriã do Senidor Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n'i' 6.024, de 
l3 de março de 1974, para o fim de determinar a imedia
ta e automãtica absorção, pelo Judiciário, dos processos 
de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, so
ciedades seguradoras e entidades de previdência privada, 
quando não concluídos no prazo de seis meses, tendo 

Parecer, sob n9 43, de 1986, da Comissão 
_De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer~ 
rada a sessão. 

. _(Levanta-se a sessao às 20 horas e 5 minutos.) 

Ata da 187'1- Sessão, em 14 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

ÀS 20~HORAS E 10 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge· Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hêlio Queiras
Alexandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nu
nes --João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho- Hurribertci Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon -José lgnãcio Ferreira- Nelson Carneiro -
Jamil Haddad - Alfredo Campos - Severo Gomes
Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Gastão MUller 
- José Fragelli - Saldanha Derzí - Át varo Dias -
Enêas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarelli - Octávio ca_rdoS:o. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo nú_mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
\'í'-Secfetárío. 

Presidência do Sr. Martins Filho 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
~ N• 338, DE 1986 

Senhor Presidente: 
Nos-termos regimentaiS, requeremõS-iVossa Excelên

cia Urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~> 55/86. 
Sala das Sessões, 14 de agosto del986.- Nivaldo Ma

chado- (PFL) Jamil Haddad- (PSB) Jorge Kalume
(PDS) Hélio Guciros - (PMDB). 

REQUERIMENTO 
N• 339 de 191!6 

Requeremos urgêncía, nos termos do art. 37r, alinea b 
do Regimento Interno para a Mensagem n~' 271, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Araxá (MG). 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Martins Fi
lho - João Lobo - Octávio Cardoso. 

O SR. PRSIDENTE (Martins Filho) -Os requeri· 
mentos que a.cabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma regimental. 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 160, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei 
n\1 6.024, de 13 de março de 1974, para o fim de de
terminar a imediata e automãtica absorção, pelo Ju· 
diciãrio, dos processos de liquidação extrajudicial 
de instituições financeiras, sociedades seguradoras e 
entidades de previdências privada, quando não con
cluídos no prazo de Seis meses, tendo 

PARECER, sob n'i' 43, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em_ di~cussào o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O projeto voltará Oportunamente à Ordem do :Oia, 
para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 160, de 1984 

Acrescenta dispositivos à Lei n"' 6.024, de 13 de 
mar\'() de 1974, para o fim de determinar a imediata e 
automática absorção, pelo judiciário, dos processos 
de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, 
sociedades seguradoras e entidades de previdência pri
vada, quando não concluídos no prazo de seis meses. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i"' São acrescentados ao art. 19 da Lei n~> 6.024, 

de 13 de março de 1974, os seguintes§§ I~> e 21': 

"§ 1"' Será transferida, automática e imediata
mente, ao judiciâiio toda a responsabilidade do pro
c_essamento da liquidação de ínsliluição financeira, 
quando a sua liquidação extrajudicial_exceder o pra
zo referido no § 2~> do art. 15. 

§ 2~' Aplica-se o disposto no parágrafo ante
rior, ainda, à liquidação extrajudicial de sociedades 
seguradoras (Decreto-lei n~' 73, de 2,!-11-66, arts. 96 
e 97) e de entidades abertas de previdência Privada 
(Lei nl' 6.435, de IS-de julho de 1977, art. 63 esegs)." 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publlcação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar, agora, à apreciação do Requerimento n~> 338, de ur
gência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câ
mara nl' 55/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

.. "Discussão, e~ turno ~riiCO;dql>~ojeto de Lei da 
Câmara n~> 55/86, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Fundação Universidade Federal do Ama
pã. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Finanças." -

Concedo a palavra ao nobre Senador João Cahnon, 
para proferir o parecer da Comissão de Educação e Cul
tura. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

O Projeto de Lei da Câmara n"' 55, de 1986 (n"' 9_07-A, 
n~ Casa de origem), de autoria do nobre Deputado Geo- __ 
vani Borges, autoriza o Poder Executivo a. instituir a 
Fundação Universíd3.ae -Pederal do Amapá. A propo
sição em tela estabelece os objetivos da fundação a ser 
criada, os cursos a serem inicialmente mantidos, a com
posição do património_ e aspectos da administração. Em 
sua justificação, o Autor se refere à contribuição da pes
quisa universitária à ciênCia e à tecnologia, bem como à 
necessidade urgente de cursos superiores que permitam à 
juventude amapaense melhor aproveitar os recursos na
turais daquele território federal. 

Esta Comissão, como é usual, é favorável a projetas de 
lei autorizativa que visam a criar institi..lições de ensino 
capazes de contribuir para o desenvolvimento regional. 
Tratando~se de um território federal, a nove! instituição 
deverá contribuir efetivamente para a sua emancipação, 
através do melhor aproveitamento dos seus recursos. 

Cabe, todavia, consignar que os cursos de graduação 
elencados no art. 49 não atendem aos critérios de univer
salidade do conhecimento estabelecidos pelas normas ertl 
vigor. Assim, o projeto deveria referir-se a. uma fundação 
de ensino superior e não a uma Uii1versiaade, o que seria 
mais consentâneo com o período inicial de desenvolvi
mento da instituição. As normas para a escolha de diri
gentes também poderiam ser aperfeiçoadas, no sentido 
de permitir uma atuação mais ampla dos diversos seg~ 
mentos que participam da vida institucional. 

Tratando-se de um projeto de lei autorizativa, acredi
tamos que possa ser arquivado. 
~ o parecer, Sr. Presideilte. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, para proferir 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. CID SAMPAIO {PL- PE. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Proposição em tela, oferecida pelo ilustre Deputado 
Geovani Borges, tem por objetivo autorizar o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal 
do Amapã. 

Na Casa de origem mereceu a Proposição ás manifes
tações favoi-áveis ao seu acolhimento nas Comissões de 
Constituição e JUstiçã; de Educação e Cultura e de Fi
nanças. 

Aprovada a m:átéda-·na·Câinara dos Deputados e en
caminhada à revisão do Senado Federal, nos termos do 
art. 58 da Constituição, cabe-nos, nessa. oportunidade, o 
seu exame sob a 6tica das finanças públícas. 

V}~a_ a.Qrovidência dotar o Amapá, cujo território se 
loCaliza em região de grandes potencialidad~. especial
mente-no setor agrícola, de Uma Universidade que venha 
a capacitar a juventude amapaense a desenvolver os mé
todos mais modernos para a exploração do fértil solo do 
Território Federal. 

_Prevê_ a medida a manutenção de 6 cursos superiores 
relacionados com as Ciências Humanas e a Agronomia, 
constituindo-se o patrimônio da Fundação mediante o 
cômputo de doações, auxílios e subvenções, dotações 
orçamentárias, rendas diversas e taxas de inscrição e 
anuidadeSlíxadas pelo Poder Público. 

Por outro lado, estabelece o Projeto que a execuç&o 
das medidas nele propostas acha-se subordinada à con~ 
signação de dotações necessárias no Orçamento Geral da 
União, bem como reserva à lei a criação de empregos e 
cargos indispensáveis ao funcionamento da entidade. 

Evidencia-se a relevância da matéria tendo em-vista o 
desenvolvimento regional, ressaltando-se que nenhum ó
bice pode ser oposto à sua aprovação face ao seu caráter 
autorizativo. 

Opinamos, nestas condições, pelo acolhimento do 
projeto de lei ora apreciado. 

Ê o parecer, .sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os parece
res sãó favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são dó projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A-matéria-vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"' 55, DE 1986 

{N<? 907/83, n9 Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo_ a instituir a Funda~âo 
Universidade Federal do Amapá. 

O CongresSO -Nacional decreta: 

Art. 1<? Fica o Poder Executivo autorizado a insti
tuir, sob a denominação de Fundação Universidade Fe
deral do Amapá, uma fundação que se regerá por estatu
tos aprovados por decreto do Presidente da República. 

Art. 29 A Fundação, com sede e foro no Município 
de Macapá, Território Federal do Amapá,_~erá entidade 
autónoma e adquirirá personalidade jurídica a partir da 
inscrição de seu ato constitutivo em Cartório, do qual se~ 
rão partes integrantes os estatutos e o decreto que os 
aprovar. 

Art. 39 A fundação terá por objetivo criar e manter 
a Universidade Federal do Amapá, instituição de ensino 
superior, de pesquisa e estudo em todos os ramos dosa
Oer e de divulgação cultural, científica e técnica. 

Art. 49 A Universidade Federal do Amapá manterá, 
inicialmente, os seguintes cursos: 

a) Direito; 
b) Economia; 
c) Administração; 
d) Ciências Contábeis: 
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e) Pedagogia; e 
f) Agronomia. 
Parágrafo único. Outros cursos poderão ser instituí

dos, mediante resolução do Conselho Diretor da Fun· 
dação. 

Art. 5" O património da Fundação Universidade 
Federal do Amapá será constituído: 

I - pelas doações, auxílios e subvenções que lhe ve
nham a ser feitas pela União, pelo Governo do Terri
tório Federal do Amapá, pela Prefeitura Municipal de 
Macapá, assim como por quaisquer outras entidades 
públicas ou privadas; 
II- pelas dotações consignadas anualmente no orça

mento da União: 
III- pela doaÇão dos bens móveis e imóveis das enti

dades indicadas no inciso I deste artigo; 
IV- pelos bens e direitos que, no ato constitutivo da 

Fundação, forem doados por outras entidades interessa
das nos seus objetivos; 
V- pelas rendas resultantes de depósitos bancários 

ou em caderneta de poupança; 
VI- pela taxa de inscrição e anuidades que forem fi

xadas pelo Conselho Federal de Educação. 
Art. 6<? A Fundação Universidade Federal do Ama

pá será administrada por um Conselho Diretor constituí~ 
do por 6 (seis) membros, escolhidos entre pessoas de Hi· 
bada reputação e notório saber e competência, nomea
dos pelo Presidente da República, mediante indicação do 
Ministro da Educação. 

Art. 79 O Conselho Diretor elegerá, dentre seus 
membros, o Presidente da Fundação. 

§ !9 O Presidente da Fundação representa~la-á em 
juízo e fora dele. 

§ 2" Ao Conselho Diretor compete propor qualquer 
alteração dos estatutos. 

Art. 89 O Reitor da Universidade Federal do Ama
pá será eleito por Conselho Diretor e nomeado pelo seu 
Presidente, com mandato de 3 (três) anos, vedada a re
condução. 

Art. 9" A Universidade Federal do Amapá gozará 
de autonomia didáttca, administrativa, financeira e disci
plinar . 

Art. 10. O regime jurídico do pessoal da Fundação 
Universidade Federal do Amapá será o da legislação tra
balhista. 

Art. 11. A execução da medida prevista nesta lei fiCa 
subordinada à prévia consignação, no orçamento da 
União, das dotaÇões necessárias, assim como à criação 
dos cargos e empregos indispensáveis ao funcionamento 
da Fundação Federal do Amapá. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martirts Filho) - Passa-se 
agora, à apreciação do requerimento n"' 339, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n"' 271, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Araxà, Mi
nas Gerais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito aó nobre Senador Cid Sampaio, o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n"' 271/86, o Senhor Presidente da 
Repúbllca submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Araxá (MG), queobje~ 
ti v a contratar,junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Social- FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
L PROPONENTE 
Ll Denominação: Município de Araxá 
1.2 Localização (sede): Rua Presidente Ole

gário Maciel, 306 Araxã - M G 
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2. FINANCIAMENTO 
2~1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

366.540;oG OTN. 
2.2 Objetivo: Canalização de córrega·. 

2.3 Prazo: Carência: atê 03 (três) anos. Amorti
zação: 10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de4% ao ano, cobrados tri
mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de 
acordo com o índice de variação das OTN s. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento 
serâ liberado em parcelas, de acordo com_cronogra-
ma a ser apresentado._ _ _ 

2.6. Condições de Amortizatio: o saJdo devedor 
será amortizado em 40 (quarenta) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986-Cz$ 384.281,00 
1987- CzS 1.537,124,00 
1988- CzS 1.537,124,00 
1989- Cz$ 1.537.124,00 
1990 - CzS 5.379.466,00 
1991 - CzS 5.225.754,00 
1992- CzS 5.072.044,00 
1993- CzS 4.918.332,00 
1994- CzS 4.764.620,00 
1995- Cz$ 4.6I0.908,00 
1996- CzS 4.457.192,00 
1997- Cz$ 4.303.480,00 
1998- CzS 4.149.768,00 
1999- CzS 3.996.056,00. 

2.7 GaraÚtias: Vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias- ICM. 

2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~> 2.035, 
de 20 de maio de 1986. 

O processo não apresenta dados que possibilitem, a 
esta Comissão, determinar a viabilidade da presente con
tratação de emprêstimo, em relação à. capacidade de en
dividamento do Município. Todavia, com base em estu
dos realizados por seus órgãos assessores, a Caixa Eco
nômica Federal promunciou-se pelo encaminhamento 
do pedido, considerando a operação viável sob os aspec
tos social, econõmico-financeiro e legal. 

Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem, 
em carâter de excepcionalidade, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 142, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá (MG) a 
contratar operação de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 366.540,00 OTNs. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. I~> ~a Prefeitura Municipal de Araxá (MG) nos 

termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de II de outubro 
de 1976, com as modificações introduzidas pela_ Reso· 
lução nY 140f85, ambas do Senado Federal, autonzada a 
elevar em valor correspondente, em cruzados, a 
366.540,00 OTNs, o montante de sua dívida consolidada 
interna, a firil. de que possa contratar uma operação de 
crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federãl, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De· 
senvolvimento Social - FAS, destinada à canalização 
de córrcgo no muriicípio. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

E _o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n'~ '42, d~ 1986_, q~~ autoriza a P~e-
feitura Municipal de Araxá (MG) a contratar operaçao 
de crédito no valor correspondente a 366.540,0 OTN, 
para os fins que especifica. -

Dependendo de pareceres das Comíssõçs de Consti· 
tuição e Justiça e de Municípios. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso u parecer 
da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. 

O SR. OCT Ã VIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Coniissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 271/86, do Senhor Presi· 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araxâ (MG), a contratar emp.iéstimo no valor. cor~es· 
pendente, em cruzados a 366.540, o OTN, destinado a fi
nanciar a canalizaÇão d~ córrego no Município. 

O pedido de autorizaçào fOI formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'i' da Resolução n'i' 93, de 1976, 
com as modificações estabelecidas pela Resolução n'i' 
140/85, ambas do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a serem repassados serão provenientes do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-~ FAS. 

Assim, verifica·se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es· 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa· 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalída· 
de, juridícidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicito do 
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
profirir pafec_ei.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' 142, de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia ·da Senado Federal, 
q-üe objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de A,raxá 
(MO), a contratar operação de crédito no valor c·orres· 
pendente, em cruzados, a 366.540,0 OTN, destinada à 
canalização de córrego, no MunicípiO. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Ecohomia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros·, a qual con· 
cluiu pelo presente diploma legal. 

A Comissão de ConstituiçãO e Justiça pronunciou·se 
pelo encaminhamento favoiável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade e técnica legislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passa·se à discussão dci- proji::tCÇ"em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Nã_o havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

-são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário: 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 824, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 142, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 142, de 1986, que autoriza a PrefeitUra Mu· 
nicipal de Araxá (MO), a contratar operação de crédito 
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no valor correspondente, em cruzados, a 366.540,00 
OTN. 

Sala de Reuniões da Comissã.o, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 824, DE 1986 

__ Redaçào final do Projeto de Resoluçio n'i' 142, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ãftigO 42, inciso VI, da Consti_t_uição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 366.540,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 .b a Prefeitura Municipal de Araxá, Estado 

de' Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterado pela Resolução 
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fe· 
dera!, autorizada a contratar operação de crédito nova· 
lar correspondente, em cruzados, a 366.540,00 __ Qhri· 
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à canaJização do córre_~ro no Município. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
São a Redação Final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (PaUsa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidê:n· 
cia convoca sessão extraordinária a realizarMse hoje, às 
20 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei do 
Senado nY 235, de 1984, de autoria do Senador Henrique 
Santillo, que substitui no texto da lei n'i' 6.341, de 5 de ju
lho de 1976 e nos artigos onde constar, o termo movi
mento estudantil por movimento jovem, dâ nova re· 
dação ao item 11 do art. 2'i' da mesma lei e revoga o pará
grafo único do mesmo artigo, tendo 

PARECER, sob n9 44, de 1986, da Comissão 
-De Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade e, no mérito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e T5 minutos.) 
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Ata da 188\1 Sessão ,em 14 de agosto de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatm:a 

ÃS 20 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio Chaves·_ Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -
Alexandre Costa - Américo de Souza - Helvfdio Nu
nes - João Lobo - José Lins - Cailos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filho - Humberto Luc~na 
- Amir Gaudêncio -,Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano_ 
Franco - LouriV<il Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana - João 
Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro
Jamil Haddad- Alfredo Campos- Severo Gomes
Benedito Ferreira - Benedito Canelas- Gastão M üller 
- José Fragelli - Saldanha Derzi ..:_ Alvaro Dias
Enêas Faria- Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiarelli - Octá_vio -Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. (9-Secretário vai proceder à leitura de projeto de 

lei. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 189, de 1986 

Dispõe sobre a liberação dos funcionários públicos 
federais eleitos dirigentes de associações de classes, 
sindicatos e associações de comunidades. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os servidores públicos civis federais, eleitos 

dirigentes de associações de classes, sindicatos e asso
ciações de comunidades, legalmente institufdas e com 
número mínimo de 500 (cjüínhentos) associados, pode
rão ficar à disposição dessas entidades em tempo inte
gral. 

§ }9 O disposto neste artigo se aplica somente aos 
servidores que ocupem mandato eletivo de direção exe
cutiva, ficando, enquanto permanecerem nessa situação, 
dispensados do ponto na sua repartição de origem. 

§ 29 A dispensa abrangerá o perfodo de duração do 
mandato, prorrogável uma única vez em caso de ree
leição. 

Art. 29 O periodo de dispensa de assinatura de pon
to será considerado como de efetiv-o exercício para todos 
os efeitos legais. _ 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O fortal;ecimento do regime democrático depende fun
damentalmente do fortalecimento das entidades repre
sentantes de classes e comunidades não apenas de abran
gência nacional, mas, principalmente, as regionais e lo
cais que estão permanentemente em cantata direto com 
os{roblemas e reiviildicações dos seus representados. 

atravês dessas entidades locais e regionais que fluem 
a nível estadual e nacional os legítimos anseios dos cida
dãos brasileiros. 

Liberados de suas obrigações funcionais, os líderes na
turais dessas entidades terão tempo maior para se dedi
carem ao crescimento e fortalecimento dessas asso
ciações e. assim, estaião prestando um serviço relevante 
à Nação, o que justifica plenamente o eventual custo que 
esta medida possa trazer ao erário público. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Martins Filho 

Acolhendo esta proposição, estará o Congresso Na
cional contribuindo para o fortalecimento de grande 
parcela do povo brasHeiro e, conseqüentemente, para o 
fortalecimento de nossa renascente democracia. 

Esperamos contar com o apoio dos nobres pares para 
esta iniciativa que reflete legítima reivindicação de gran
de parcela de dirigentes de associações de classes e comu
nitárias representadas por servidores civis federais. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Eunice Mi
chiles. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Ser
viçoS Público Civil. 

O SR. -P.iftSIDENTE (Martins Filho) - O projeto 
que acaba de ser lido será publicado e remetido às Co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lid<?s pelo Sr. 
!?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 340, de 1986 

Requeremos urgênci?, nos termos do art. 371, alínea 
b,.do Regimento Interllo, para o Ofício n9Sf16, de 1986 
relativo a pleito do Governo do Estado do Espírito San
to. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986.- Martins Fi
lho - Benedito Ferreira - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 341, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n9 49, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Jamil Haddad -Jorge 
Kalume - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDE:"/TE (Martins Filho)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for
ma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 235, de 1984, de autoria do Senador 
Henrique Santi11o, que substitui no texto da Lei n9 
6.341, de 5 de julho de 1976, e nos artigos onde 
.constar, o termo movimento estudantil por movi
mento jovem, dâ nova redação ao item II do arl 29 
da mesma lei e revoga o parágrafo único do mesmo 
artigo, tendo 

Parecer, sob n9 44, de 1986, da comissão 
-de Constituição e Justica, pela constitucionali

dade, juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem -do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 235, de 1984 

Substitui no texto da Lei nl' 6.341, deSde julho de 
1976 e nos artigos onde constar, o termo Movimento 
Estudantil por 1\:Iovimento Jovem, dá nova redaçào 
ao item II do art. 2~' da mesma lei e revoga o parágra
fo único do mesmo artigo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os Partidos- Políticos poderão organizar 
Movimentos Jovem e Trabalhista, com direito a repre
sentação nos Diretórios MU.niCípais, Regionais e Nacio-
nais, com órgãos de .ação partidária. -

Art. 29 ············-··············-········· 
II -Se jovem, a prova de ser maior de 16 anos e ter 

idade máxima de 27 (vinte e. sete) anos. 
Art. 39 Caberá aos Movimentos Jovem e Trabalhis

ta, através da ação partidária, pugnar pela realização de 
seus ideais e objetivos. 

. ........................... . 
Art. 10, O mandato dos integrantes de órgãos dos 

Movimentos Jovem e Trabalhista terá duração igual ao 
dos membros dos Diretórios Partidários. 

Art. I L As Comissões Executivas dos Partidos pro
videnciarão o registro nos Tribunais Regionais, dos Di~ 
retórios Municipais e Regionais e, no Tribunal Superior 
Eleitoral, dos Diretórios Nacionais dos Movimentos Jo
vem e Trabalhbta. 

Art. 13. Para indicação dos candidatos, os Movi
mentos Jovem e Trabalhista reunir-se-.ão, em assemble
ias gerais, observhdos os registras do art. 34, da Lei n? 
5.682, de 21 de julho de 1979 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), atê 10 (dez) dias antes da correspondente con
venção partidária, podendo votar ... 

Art. 15. Os Partidos Políticos deverão promover a 
adaptaç~o de quaisquer órgãos de atuação jovem ou tra
balhista existentes às normas fixadas nesta lei. 

Art. 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos desig
narão uma Comissão Provisória Jovem e uma Comissão 
Provisória Trabalhista, cada uma composta de 9 (nove). 
membfos, as quais terão, também, a atribuição de cons
tituir Comissões Provisórias Regionais incumbidas de 
organizar os respectivos Movimentos nos Estados e Ter
ritórios. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar agora à apreciação do Requerimento n9 340, de ur
gência, lido no Expediente, para o Oficio n9 S-16/86, re
lativo a pleito do Governo do Estado do Espirita Santo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças e 
de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador João Calmon o parecer da 
Comissão de Ftrianças. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores~ 

O Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 
nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, solicita a 
competente autorização p~ra que aquele Estado possa 
cêiritiá:Car uma· operação de empréstimo externo no valor 
de USS 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos 
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mil dólares norte-americanos) destinad_os ao Programa 
de Refinanciamento da -Dívida Externa- do Estado. 

Constam do Processado o A viso de -PrrOi-idade n'i' 
553/86, de 22 de maio de 1986, da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, reconhecendo a 
priorldaàedO ___ Programa de Refinanciamento da Dívida 
deste Estado, para fins de Outorga da garantia da Re
pública; além dos documentos necessários ao conheci
mento da operação, de sua finalidade, e dos recursos ne
cessários à satisfação dos compromissos com a mesma. 

O Banco Central do Brasil credencioU esse Estado 
com vistas à operação citada, exclusivamente para os 
fins do art. 42, item IV, in fine, da ConstituiÇãO-Federal, 
conforme o texto do documento 
BACEN/FIRCE/CREDE-86/089,--anexado ao proces
sado. 

As condições financeiras da openiçã-o deverão ser su
jeitas à aprovação do Banco Centrai do Brasil, e o em
préstimo será garantido pelo Tesouro Nacional. 

Contando o Poder Executivo estadual com a neces
sária autorização do Legislativo, somos pela aprovação 
do pedido, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N9 143, de 1986 

Autoriza Q Governo do Estado do Espírito Santo a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos). 

O Senãdo Federal resolve: 

Art. }I' É o Governo do Estado do Espírito Santo 
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação ·de empréstimo externo no valor de USS 
21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil dóla
res norte-americanos) ou o seu equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser iridi
cado, destinado ao refinanciamento da dívída externa es
tadual. 

Art. 2~" A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícías da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da FilZenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. !9, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei nl' 3.859, de 30 de junho de 1986, autori
zativa da operação. 

Art. 31' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O parecer 
da Comis_são de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 143, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado do Espírito Santo a realizar operação 
de crédito externo no valor de atê USS 21,500,000.00 
(vinte e um milhões e quinhentos mil dólares norte
americanos), para o fim que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Co_nstit_t.,dção 
e Justiça. 

Solicito do nobre Senador José lgnâcio Ferreira o pa
recer da Comissão de Constitúição e Justiça. 

O SR. JOSf: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução da Comissão de Fi
nanças, como conclusão de seu parecer sobre a Ofício n9 
S/16, de 1986, autoriza o Govl!3:no do Estado do Espírito 
Santo a contratar empréstimo externo no val_o_r de USS 
21,500,000.00 (vinte e um milhões e quinhentoS mil dóla
res norte-americanos), destinado ao _refinanciamento de 
sua dívida externa. 

O pedido fo"i TOfmU.lado nos termos do preceituado no 
item IV do art. 42 da Constituição Federal, __ que reza: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

IV- autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse dos· 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Executivo federal." 
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O processo está instruído com todos os documentos 
que habilitam conh~r, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como os 
instrumentos legais exigidoS pelo Regimento Interno do 
Seriado Federal. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças, que-concluiú peli"ãpi'Ovação do pedido, tendo 
em vista o seu carãter prioritário. 

Assim, verífica-se QUe a propOsição foi elabO-rada con
soante as prescrições legais e regimentais ia plicáveis à es
pêcie, merecendo, por isso, _o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é 
favorável. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
NãO havendo quem peça a palavra, encerro a diScus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores gue o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à ComissãO de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1 Q-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PARECER 
N• 825, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 143, de 
1986 

Relator: Senador José Inácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~' 143, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédi
to externo no valor de US$ 21,500,000.00 (vinte e hum 
milhões e quinhentos mil dólares). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-:-:--- Martins Filho, Presidente - José Ignácio Ferreira, 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER 
N• 825, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 143, de 
1986. 

Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos ter
mos do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO; N• , DE I 986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 21.500.000,00 (vinte e um milhões c quinhentos 
mil dólares americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Espfrito Santo 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de emprêstimo externo no valor de US$ 
21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil dóla
res americanos), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupci financiador a sedndicado. desti
nada ao refinanciamento da dívida externa do Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Mi_nistério da Fazenda em articulaç-ão com o Banco_Cen
tral do Brasil, nos termos do artigo 1~>, item II do Decre
to n~" 74.157, de6 de junho àe 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econômica-fmanceira do_ Governo Federal, e, ainda, 
as disposições da Lei Estadual n9 3.859, de 30 de junho 
de 1986, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaÇão. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, contra o voto do Senador Jamil Haddad. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIOENTE (Martins Filho)- Vai-se; pas
sar agora à apreciação do Requerimento n9 341/86, de 
urgência, lido no Expediente, para a Mensagem n9 49 de 
1986, relativo ao pleito do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
o-s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito do Sr. Senador Cid Sampaio o parecer da Co
missão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para· proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Com a menSagem n9 49/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
proposta para que o Estado do Rio de Janeiro seja auto
rizado a elevar, temporariamente, os Hmites fixados nos 
itens I a III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de ou~ 
tubro de 1975, alterada pela de número 93, de 11 de ou
tubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a per
mitir a prestação de contra-garantia ao empréstimo e ser 
contratado pela Companhia Estadual de Água e Esgoto 
-CEDA E, com garantia da União Federal, com as se
guintes características: 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 348.500,000.000, corresponden

te a US$ 50,000,000.00, à razão de 
CrS 6.970 por US$; 

B -Prazos: 
I - de carência: 04 anos 
2- de amortização: OS anos; 

C - Encargos: 
1 -juros; 3,4% a.a. acima da "lnterbank 

rate", calculados sobre o saldo 
devedor, 

2- correção cambial; 

D- Garantia: aval da União; 
E- Contragariiniia: Direito ao crédito resul

tante das quotas ou parce
las de que o Estado é titu
lar e que lhe são transferi
das na forma do inciso I 
do artigo 25 e dos incisos I 
e III do artigo 26 da Cons
tituição Federal; 

F- Destinação 4e recursos;: Programa de Ex
pansão dos -Sistemas de.Ãgua e Esgotos e de 
Obras Hidráulicas no Sistema Hidrográfico 
do Estado do Rio de Janeiro. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favo
ravelmente à contratação do emprêstimo, nos termos do 
parecer _?o Banco Centrai do Brasil, que concluiu que a 
assunção do compromisso não deverá acarretar ao Esta
do maiores pressões na execução orçamentária dos seus 
futuros exercícios. 

Efetivamente, pela análise do Banco Centrai do Brasil, 
embora a margem de poupança real do interessado seja 
inferior do maior dispêndio já existente de sua dívida 
consolidada interna, foi o Estado em questão autoriza
do, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República, a "rolar'' l 00% de seus títulos com vencimen
to para 1985, e, mantida tal sistemática, os dispêndios 
inicíalmente previstos serão substancialmente reduzidos. 

Assím, tendo em vista a conclusão a que chegou o Po
der Executivo da União quanto à capacidade de paga
mento do Estado do Rio de Janeiro e à necessidade dÇ; 
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ser garantido o empréstimO acima referido, concluímos 
pelo acolhimento da Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N~' 144, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cz$ 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e 
oito milhões e quinhentos mil cruzados) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo li' .to Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fi
xados pelos itens I a III do artigo 2"' da Resolução n~' 62, 
de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n~' 93, de II 
de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
que possa garantir uma operação de crédito no valor de 
CzS 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e oito milhões e 
quinhentos mil cruzados) correspondente ã US$ 
50,000,000 (cinquenta milhões de dólares) à taxa cambial 
de Cr$ 6.970, (seis m-íl novecentos e setenta cruzeíros), a 
ser contratada pela Companhia Estadual de Ãguas e Es
gotos- CEDAE com aval da União Federal, destinãda 
ao Programa de Expansão dos Sistemas de água e Esgo
tos e de Obras Hidráulicas no Sistema Hidrográfico do 
Estado do Rio de Janeüo obedecidas as condições admi-
tidas pelo Banco ce-ntral dOJlra-Sil. -

Artigo 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~" 144, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação 
de crédito no valor equivalente a 50 iitilhões de dólares, 
para os fins que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Hélio GueiroS O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. H~LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS. 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como condusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n'? 49/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Estado do Rio de Janeiro 
a contratar empréstimo no valor de Cz$ 348.500.000,000 
(trezentos e quarenta e oito milhões e quinhentos mil 
cruzados) destinado a financiar o programa de trabalho 
no setor de abastecimento d'água, daquele Estado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução n'? 62, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a observância dos limites fixados por esta 
Resolução, razão pela qual o pedido foi enviado à apre
ciação desta Casa: 

\ssim, verifica-se que a proposição foi elaborada conR 
soallte as prescrições legais e regimentais aplicáveis à esR 
pêcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer é 
favorável. Completada a instrução da matéria, passa-se a 
sua apreciação, em turno único. 

Em discussão. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para discu
tir. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO.) Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Tenho ttcompanhado, cpmo V. Ex•s. a Casa e o País 
todo, naturalmente, de maneira muito próxima, o alari
do, a campanha que o Governador do chamado socialisR 
mo moreno, mais conhecido como Leonel Brizola, tem 
feito para transferir aos homens da administração do 
Governo Federal os seus desacertos administra!jVQS __ e a 
ffumula encontrada, Sr. Presidente, como ê do conheci-
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menta de V. Ex•, e eu só ressalto para refrescar a me~ 
mõria de alguns menos atentos, sempre acusando o OoR 
verno Federal de, como que, sitiar a administração do 
Rio de Janeiro, negando-lhe recursos, quando nós aqui, 
no Senado Federal, de maneira continuada, por iniciati
va da Presidência da República e para quem envia as 
mensagens, temos aprovado empréstimos para o Estado 
do Rio de Janeiro. _ 

Agora, Sr. Presidente, aqui estamos, neste final de tar
de, neste final de esforço concentrado, aprovando o 
maior dos empréstimos externos durante todo este_ es
forço concentrado, convocado naturalmente pelas lide
ranças desta Casa, não pela Bancada do PDT, mas sim 
pelas bancadas majoritárias, para autorizar ao Rio de 
Janeiro, ao Sr. Leonei_Brízola, a contratação de mais um 
empréstimo de 50 milhões de dólares. 

Faço este registro, Sr. Presidente, para que, mais uma 
vez, extremando de dúvidas a boa vontad~ que o Gover
no Federal tem para com o povo do Rio de Janeiro, não 
importando o desacerto na escolha que fizeram quando 
elegeram para governador daquele grande Estado o Sr. 
Leonel Brizola. A visão do Presidente José Sarne;t_ e do 
seu Governo aqui está bem retratada, não vii penalisar a 
população fluminense, porque, tendo à frente um gover
nador que tudo tem feito, como eu disse, para hostilizar 
o Governo Federal ao ponto até, malandra e velhaca
mente, de tentar transferir para os ombros do Governo 
Federal a sua incapacidade administrativa. 

De sorte, Sr. Presidente, que com este registro, como 
eu disse, deSnecessário para os Srs. Senadores, mas para 
que conste dos Anais da Casa, interrompi o ritmo de tra
balho que vínhamos tendo, sem que ninguém fizesse 
qualquer encaminhamento de votação em matéria d_e 
empréstimo, porque julguei de justiça, para coin o Prest
dente José Sarney e para que o Sr. Leonel Brizola esteja 
ciente de que o Senado Federal vai continuar ..__~m favor 
do povo fluminense, autorizando os financiamentos, os 
empréstimos, mas não passando recibo, não aceitando e 
não admitindo a sua esperteza político-eleitoreira, em 
transferir para os homens do Governo Federal os seus 
desacertos administrativos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fitho)- Para discu
tir a matéria, concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Tenho a honra, nesta Casa, de representar a popu
·lação do Estado do Rio de Janeiro no Senado da-Re

pública. E quero aqui, em nome da população do meu 
Estado, agradecer aos nobres Srs. SenadoreS a- apro
vação de todos os créditos necessários e solicitados para 
o Estado do Rio de Janeiro. 

Tenho em minhas mãos, Sr. Presidente, a relação de 
créditos autorizados para o Estado do Rio de Janeiro. 

Todos conhecem a minha divergência político
ideológica com o Governador Leonel Brizola, mas, aci
ma de qualquer divergência político-ideológica, repn!
sento o meu Estado na Câmara Alta e tenho me empe
nhado, e todos os Srs. Senadores são testemunhas, junto 
aos ilustres colegas, para que possamos dar todos os cré
ditos necessários _ao Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' uma ligeira 
abservação? 

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não, ouço V. Ex• 
nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira- Realmente, fui infeliz ao teR 
cer alguns comentários no encaminhamento dessa ma
téria, sem ressaJtar o esforço cometido por V. Ex• quan
do sei, inclusive, das sérias restrições que tem aos em
préstimos externos. Mas, V. Ex• fêz mais do _que traba
lhar por essa matéria, V. Ex' trabalhou junto às Lide
ranças das outras bancadas para a obtenção das assina
turas, para que essa matéria entrasse em regime de ur
gência, urgentíssima. ~ necessário que este registro che
gue il.o conhecimento de seus coestaduanos, para que eles 
saibam que V. Ex• antes de preocupar-se com os interes
ses político-partidários, preocupa-se com o beffi-estar 
daqueles que V. Ex• tão bem representa nesta Casa. 
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O SR. JAJ\-UL HADDAD- Agradeço, nobre Sena
dor Benedito Ferreira, e quero, mais uma vez, em nome 
da população do Estado do Rio de Janeiro, agradecer 
aos nobres Srs. Set]adores a concessão desse empréstimo 
e desse crédito ao Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDE~TE (Martins Filho)- Encerrada a 
discussão, em turno único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !~"-Secretário. 

E lido f'"l seguinte 

PARECER 
N9 826, de 1986 

(Da Comissão de Redaçào) 

Rcda.;;ão final do Projeto de Resoluçio n9 144, de 
!986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 

Resolução n<:> 144, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédi
to em valor equivalente a USJ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares americanos). 

Sala de Reuniões da Comissào, 14 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente - Jorge Kalume, Relator 
- José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
N• 826, DE !986. 

Redação final do Projeto de Resolução nll 144, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
dO artlgO -'1-2, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Gm·erno do Estado do Rio de Janeiro a 
elet"ar em CzS 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e 
oito milhões e quinhentos mil cruzados) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l9 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autori;;_ado a elevar, temporariamente, os parâmetros es
tabelecidos nos incisos I e III do artigo 2'1 da Resolução 
n9 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de nll 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, 
a fim de que possa realizar operação de crêdito no valor 
de Cz$ 348.500.000,00 (trezentos e quarenta e oito mi
lhões e quinhentos mil cruzados), correspondente a USJ 
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) à taxa camR 
bial de CrJ 6.970 (seis mil e novecentos e setenta cruzei
ros)~ destinada ao Programa de Expansão dos Sistemas 
de Agua e Esgotos e de Obras Hidráulicas no Sistema 
Hidrográfico do Estado, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publfcaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus~ 
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em_ votação. 
--Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se -~hoje, às 
21 horas, com a seguinte 



2824 Sexta-feira 15 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
·senado n?_ 287, de 1983, de autoria do Senador Juta_hy 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Magalhães, que dispõe sobre a divulgação dos dados ca
dastrais relativos a latifúndios, tendo 

PARECERES, sob nçs 801 e 802, de 1984, das Comis
sões: 

-:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
iuridicidade; e 
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-de Agricultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 55 minuto.~.) 

Ata da 189~' Sessão, em 14 de agosto de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

AS 21 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: -

Jorge Kalume - Altevir Leal- Eunice Michiles
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Américo de Souza - He:lvídio Nu
nes --João Lobo - José Lins - Carlos Alberto -
Moacyr Duarte- Martins Filj:J.O- Humberto Lucena 
- Amir Gaudêncio- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira - Carlos .. Lyra. ~ Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy 
Magalhães - Alaor Coutinho """"""": Luiz .Viana - João 
Calmon - Josê Ignãcio Ferreira - Nelson Carneiro
Jamil Haddad- Alfredo Campos- Severo Gomes
Benedito Fweira- Benedito C.anela.s.- Gastão MUller 
- Josê Fragelli - Saldanha Derzi - Álvaro Dias -
Enéas Faria -Arno Damiani- Jaison Barreto- Car
los Chiaretli - Octãvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsO-S trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

l~~Secretãrío. 

São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO 
No 342, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
" " do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 
171/86, que propõe seja autorizado o Qoyemo_do_Esta
do de Sergipe a contratar operações de crédito no valor 
global de Cz$ 8.082.470,14, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinadas à 
construção de cadeias na comarca (operação I) e melho
ria do sistema penitenciário do Estado.(operação II) de 
conformidade com a inclusa exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Sala das Sessões, em 14 de agosto, de 1986.- Alfredo 
Campos- Nivaldo Machado-jorge Kalume- Jamil 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
No 343, de I986 

Requeremos urgência, nos termos do art. ·37"1, alínea b 
do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 281, de 
1986, relativa a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1986. - Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma regimental. 

Presidência do Sr. Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 
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Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei 
do Senado n: 287 j83, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre a divulgação dos da
dos cadastrais relativos a latifúndios, tendo parece
res sob os n" 801, 802/84 das Comissões de Consti
tuição e Justiça pela constitucionalidade e jurídici
dade e de Agricultura, favorável. 

Ein discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. · -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiãill permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 287, DE 1983 

Dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais re
lativos a latifúndios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1ç Fica o Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, obrigado a divulgar anualmente a 
relação dos imóveis classHicados, de acordo com o Esta
tuto da Terra, como latifúndios por dímensão e por ex
ploração, de área superior a 500 hectares. 

Parágrafo único. A relação deverá conter obrigato-
riamente as seguintes informações cadastrais: 

a) cõdigo de imóvel; 
b) nome e endereço do declarante; 
c) nome e localização do imóvel; 
d) área total, área aproveitável e.área explorada; 
c) montante dos débitos em atraso relativos ao Im

posto Territorial e às contribuições parafiscais a ele vin
culadas. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 342, de urgência 
para a Mensagem n'1 17lj86, relativo· a pleito do Gover
no do Estado de Sergipe. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia e 
de Constituição e JustiÇa. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia que 
vai ser lido pelo Sr. !"-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 827, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~ 
171, de 1986 (n" 224/86 na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovacão do Se
nado Federal prop()sta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Sergipe a contratar duas ope
rações de crédito no valor de Cz$8.082.470,14 (oito 
milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta 
cruzados e quatorze centavos) junto à Caixa Ecoaô
mica Federal. 

Relator: Senador Albano Franco 
Com a Mensagem n'i' 171/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Sergipe, que mkjetiva 
contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social -. F AS, as seguintes operações de crédito: 

Características das operações: 
A- Valor global: Cr$8.082.470.143 (correspon

dente a 211.536,14 ORTNs de Cr$ 38.208,46, em 
MAI0/85), sendo as operações nos valores a saber: 

1- Cr$ 4.101.369.456 (107.341,92 ORTN); e 
11- Cr$ 3.981.100.687 (104.194,22 ORTN). 
B- Prazos: 
1- de carência: 36 meses (ambas as operações); e 

2 - de amortização: 144 meses .(operação I) e 120 
meses (operações IT). 

C - Encargos: 
1- juros: 06% a.a., cobrados trimestralmente 

(ambas as operações); eO 
-correção monetária: 70% (operação I) e 80% 

(operação II) do índice de variação das ORTN; 
D - Garantias.: Vinculação das parcelas do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM 
(ambas as operações;). 

E - Destinação dos recursos: 
1 - construção de cadeias de comarca ( opc

ração;).e 
2 - melhoria do sistema penitenciário do Estado 

(operação II); 

O _Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos ao parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças es
taduais, constatou que a margem de poupança real do 
Estado du ordem de Cz$ 187.264, I milhões mostra-se 
bastunte superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após a efetivação dos emprês

•timos pretendidos e concluiu que a t::ssunção de.tais c_o.rn
promissos não deverá trazer ao Estado de Sergipe maio-
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res pressões na execução orçamentária de seus futuros 
exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a ~íxa Econó
mica Federal considera viável técnica, econ'óniica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mesan
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 145, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar duas operações de crédito no valor global de CzS 
8.082.470,14 (oito milhões, oitenta e dois mil, quatro
centos e setenta cruzados e quatorze centavos), junto 
à Caixa Econômica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' É o Governo do Estado de Sergipe, nos ter

mos do artigo 2"' da Resolução n"' 93, de I 1 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
rações de crédito no valor global de Cz$ 8.082.470,14 (oi
to milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta cru
zados e quatorze centavos) correspondente a 211.535,14 
ORTN de Cr$ 38.208,46 vigente em maio/85, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinadas à construção de cadeias na comarca (Ope
ração I) e melhoria do sistema penitenciâríO-do Estado 
(Operação II), obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício - Albano Franco, Relator 
- Carlos Lyra - Severo Gomes - Lenoir V argas- J o
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 145/86, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a contratar operaçõc; de crédito no 
valor global de 8 milhões, 82 mil, 470 cruzados e 14 cen
tavos, para o fim que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so, para proferir o parecer da Comissã.o de Constituição 
e Justiça. 

O SR, OCTÁVIO CARDOSO(PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n1> l7lf86 do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a contratar empréstimo no valor de CzS 
8.082.470,14 (oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocen
tos e s~tenta cruzados e quatorze centavos), destinado a 
financ1ar a ?Onstrução de cadeias na comarca (operação 
I) e melhona do sistema penitenciário do Estado {ope
ração II}. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2Q da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites ftxados no artigo 2'1 da Resolução 
n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

.t o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação que será lida pelo 
Sr. 1'1-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 828, de 1986 

(Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n"' 145, de 
1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução nQ 145, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 8.082.470,14 (oito milhões, oitenta e dois mil, 
·quatrocentos -e setenta cruzados e quatorze centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de i986. 
- Martins Filho, Presidente - Octávio Cardoso, Rela~ 
tor - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 828, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n1>l45, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constitufção, e eu 
------• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 8.082.470,14 
(oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e seten
ta cruzados e quatorze centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' h o Governo do Estado de Sergipe, nos ter

mos do artigo·z.., da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
raçãos de crédito no valor global de Cz$ 8.082.470,14 
(oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta 
cruzados e quatorze centavos), correspondente a 
211.536,14 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal- ORTN, _considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 38.208,46, vigente em maio de 1985, junto à ·caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à construção de cadeias de comarca (operação 
i} e melhoria do sistema penitenciário do Estado (ope
ração II), obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs, Senadores que aprovam a redação final, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Vai-se pas
sar, agora, à apreciação do Requerimento n"' 343 de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n"' 281, de 
1986, relativo a pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econoinia 
e de Constituição e Justica. 
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Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nQ 281/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado da Paraíba, que objetiva 
~ontratar junto à Caixa Eco"nômica Federal, esta na Q.Ua
hdade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - F AS, a seguinte- operação de crédito: 

Caracterrsticas da operação; 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

127.811,98 OTN; 
2.2 Objetivo: aquisição de viaturas equipadas, 

inclusive com aparelhos de radiocomunicação, para 
reforço das disponibilidades da Polícia Civil; 

2.3 Prazo: 
1- de carência: até 01 (um) ano; 
2- de amortização: 04 (quatro) anos; 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados tri

mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 
100% do índice de variação das OTN; 

2.5 Condições de liberaçio: o financiamento se
rá tiberado em parcelas, de acordo com cronograma 
a ser apresentado; 

2.6 Condições de amortização: o saldo devedor 
será amortizado em 16 (dezesseis) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, 
prevendo-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- CzS 581.365,38 
1987- Cz$ 2.894,924,84 
1988 - Cz$ 3.474.558,38 
1989- Cz$ 3.300.064.15 
1990- Cz$ 3.125.569,92 
1991 - CzS 754.127,75 
2.7 Garantias: vinculação de quotas do FPE; 
2.8 Dispositivos legais: Lei Estadual n"' 4.657, 

de 6-12-84. 

Considerando os aspectos social, económico
financeiro e legal, a operação apresentou viabilidade, se
gundo a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. 

Assim serido, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem, n.os termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 146, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Para.lõa a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 127.811,98 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art._ l"' ~o Governo do Estado da Paraíba, nos ter

mos do artigo 2"' da Resolução nQ 93, de onze de outubro 
de mi_l novecentos e setenta e seis. do Senado Federal, 
autom:ado a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 127.81!,98 OTN, junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
destinado à aquisição de viaturas equipadas, inclusive 
c?m aparelhos de radiocomunicação, para reforço das 
dLsponibilídades da Polícia Civil. 

Art. 2"' Esta resolução eintra em vigor na data de sua 
publicação. 

t o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.. PRESIDENTE (Martins Filho)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 146, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a realizar operação de crédi
to no valor correspondente a [27.811,98 OTNs, para o 
fim que especifica, dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comiss~o de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁ V!O CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
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Parecer _sobre a Mensagem n' 281/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a contratar empréstimos no valor corresponden
te, em Cruz:Jdos, a 127.811,98 OiN, destinado a finan
ciar a aquisição de viaturas equipadas inclusive com apa
relhos de Radiocomunícação, para esforço das disponi
bilidades da Policia Civil. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n~" 93, de 1976, do 
Senado F_ederal, implicando, por conseguinte, a não" ob
servância dos limites "fixados no artigo 21' da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundú de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de cons_titu_cionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

• 
O SR. PRESIDENTE {Martins Filho)- O parecer é 

favorâvel. Completada a instrução da m~téria, passa-se à 
discussão do projeto, em turno único. 

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

são. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo 
Sr. !~'-Secretário. 

É lido o s-eguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER 
N• 829, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resoluç1o n~' 146, de 
1986. ~ 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão aPresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 146, de 1986, Que autciriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 127.811,98 OTN 
- Obrigações do Tesouro Nacional. 

Sala de R,euniões- da Comissão, em 14 de agosto de 
1986. - Martins Filho, Presidente- Octávio Cardoso , 
Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 829, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 146, de 
1986. . -

Faço saber que o Seriado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Cçmstituição, e_ eu, 
--------• Presidente, promulgo a seiuínte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operaçilo de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 127.811,98 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 ~o Governo do Estado da Paraíba, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
aJ.27._811,98 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
juflto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 

Agosto de l986 

gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à aquisição de viaturas equipadas, inw 
clusive com aparelhos de radiocomunicação, para re
forço das disponibilidades da Polícia Civil, no Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto- vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, 
às 1 O horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 152. de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que concede aposentadoria especial aos que te· 
nham sofrido restrição ao livre exercício de atividade 
profissional em decorrência dos atas institucionais, com
plementares e legislação correlata, tendo. 

PARECERES, sob n9s 24 a 27, de 1985, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Segurança Nacional, de Legl.slaçio Social e de Fi
nanças, favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ encer
rada a presente sessão. 

( Le~·anta-se a sessao às 21 horas e 15 minutos.) 


